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สัญลักษณ์ประจำ�มห�วิทย�ลัยทักษิณ

มงกุฎ
ตำาราเรียน 3 เล่ม
ชื่อมหาวิทยาลัย

คือ สีเท�-ฟ้�
สีเทา
สีฟ้�

สีเท�-ฟ้�

ดอกปาริชาต

แทน ปีกาญจนาภิเษก
แทน ปัญญา จริยธรรม การพัฒนา
สื่อถึง มห�วิทย�ลัยแห่งภ�คใต้

เป็นสีของสมอง หม�ยถึง คว�มคิด
เป็นสีของทะเลและท้องฟ้� หม�ยถึง
คว�มกว้�งไกล
หม�ยถึง คิดอย่�งกว้�งไกล หรือ
คิดอย่�งมีวิสัยทัศน์
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ตราประจำามหาวิทยาลัยทักษิณ

มงกุฎ	 แทน	 ปีกาญจนาภิเษก

ตำาราเรียน	3	เล่ม	 แทน	 ปัญญา	จริยธรรม	การพัฒนา

ชื่อมหาวิทยาลัย	 สื่อถึง	 มหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้

สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยทักษิณ

ดอกปาริชาต

สีประจำามหาวิทยาลัยทักษิณ

คือ	 สีเทา-ฟ้า

สีเทา	 เป็นสีของสมอง	หมายถึง	ความคิด

สีฟ้า	 เป็นสีของทะเลและท้องฟ้า	หมายถึง	ความกว้างไกล

สีเทา-ฟ้า	 หมายถึง	คิดอย่างกว้างไกล	หรือคิดอย่างมีวิสัยทัศน์

ศักดิ์แห่งเรา	ริ้วธงฟ้าเทาสง่า

ประจักษ์ตา	เน้นแนวปรัชญาหลอมใจรวมกัน

	 ดูสีเทางามเด่น	เปรียบเป็นสมองตรองดู

	 รู้คิดแนวทางสร้างสรรค์

	 มองฟ้าอันกว้างใหญ่	นั่นคือ	สีฟ้าอำาไพ

	 หัวใจคิดไกลเหนือกว่า

ล้วนน้อมระลึก	พร้อมยึดปัญญา

และมีจริยธรรมนำาพัฒนา

ทั้งรู้ลึกซึ้ง	พร้อมทั้งจรรยา

เด่นตาดั่งปาริชาตเบ่งบาน

	 มหาวิทยาลัย	เด่นนามทักษิณเกรียงไกร

	 คล้องใจทุกดวงผูกพัน

	 มหาวิทยาลัย	แห่งแดนทักษิณอำาไพ

	 รวมใจทุกคนเหมือนหนึ่ง

จิตแห่งเรา	รักธงฟ้าเทาสง่า

จะรักษาไว้	โดยศรัทธานิรันดร์

เพลงมาร์ช	มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำาร้อง	:	 จำาเริญ	แสงดวงแข

ทำานอง/เรียบเรียงเสียงประสาน	:	 นพพร	ด่านสกุล

โปรแกรมดนตรี	:	 สุรสิทธิ์	ศรีสมุทร/ทรงศักดิ์	บัวอ่อน
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ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ :

งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา

ชั้น 1 อาคาร 7 โทรศัพท์ 0 7444 3872 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7300, 7301, 7302

งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตพัทลุง

ชั้น 1 อาคารบริหารและสำานักงานกลาง (ตึกโดม)

โทรศัพท์ 0 7467 3206 หรือ 0 7460 9600 ต่อ 7170, 7171, 7172

เว็บไซต์ http://reg.tsu.ac.th

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีการศึกษา 2556

7440-3

2558
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แนะนำ�มห�วิทย�ลัยทักษิณ

ประวัติมห�วิทย�ลัยทักษิณ

 มห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ ถือก�าเนิดขึ้นภายหลังจากการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of

Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร อ�าเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ในปีพุทธศักราช 2497

เพ่ือพัฒนาปรัชญาและแนวคิดทางด้านการศึกษาสมัยใหม่ให้สอดคล้องผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมท้ังการพัฒนาการศึกษาศาสตร์ให้เป็น

วิชาชีพท่ีมีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย พร้อมกับการประสาทปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้พัฒนาและ

เจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ พร้อมกับการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และมีการบริหารงานแบบหลายวิทยาเขต ประกอบด้วย 

วิทยาเขตปทุมวัน (ปีพุทธศักราช 2498) วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี (ปีพุทธศักราช 2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (ปีพุทธศักราช 2510) วิทยาเขตมหาสารคาม

(ปีพุทธศักราช 2511) วิทยาเขตสงขลา (ปีพุทธศักราช 2511) วิทยาเขตพระนคร  (ปีพุทธศักราช 2512) และวิทยาเขตพลศึกษา (ปีพุทธศักราช 2513) โดยมี

วิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร

	 วิทย�ลัยวิช�ก�รศึกษ�	สงขล� ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ณ ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

(ที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) ตามมติสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังพ้ืนที่ภาคใต้

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 จึงถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเม่ือปีการศึกษา 2512 ในหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต เฉพาะหลักสูตร 2 ปี

และในปีการศึกษา 2517 จึงเริ่มรับนิสิตเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และได้ด�าเนินการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตโดย

มีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี

พุทธศักราช 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ “มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทย�เขต

สงขล�”

 ในระหว่างปีพุทธศักราช 2532 – 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ได้เริ่มวางแผนขยายงานไปยังพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง เนื่องด้วย

พ้ืนท่ีเดิม ณ ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง สงขลา มีพ้ืนที่ค่อนข้างจ�ากัดไม่เพียงพอต่อการรองรับการจัดต้ังคณะใหม่ๆ และการขยายงานในอนาคต โดย

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยขยายงานไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง และให้บรรจุโครงการดังกล่าว

ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ต่อมาเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้

มีมติก�าหนดชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลาใหม่เป็น “มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทย�เขตภ�คใต้” ท้ังนี้โดยค�านึงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัย

อันเกี่ยวเนื่องกับภาคใต้โดยรวม ไม่จ�าเพาะแต่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นนิติบุคคล

มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ

ในปีการศึกษา 2547 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีต�าบลบ้านพร้าว อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และสภา

มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยทักษิณมีการบริหารงานแบบ 2 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตสงขลา

(มีพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีเน้ือที่ประมาณ 142 ไร่ และท่ีบ้านอ่าวทราย ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง

จังหวัดสงขลา เน้ือท่ีประมาณ 24 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา)  และวิทยาเขตพัทลุง (มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 2 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีต�าบลบ้านพร้าว อ�าเภอ

ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ และที่ต�าบลพนางตุง อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่)

 และนับต้ังแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยทักษิณได้พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ใน

ก�ากับของรัฐด้วยการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 และภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญ�	จริยธรรม	นำ�ก�รพัฒน�”

ปรัชญ�

      ปัญญา จริยธรรม น�าการพัฒนา

ปณิธ�น

      มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

      มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ท่ีผลิตบัณฑิต พัฒนาก�าลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือรับใช้สังคมท้องถ่ินใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่ง

ปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน
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พันธกิจ	

 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาก�าลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

 2. สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้ ชี้น�าการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 

 3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนการท�านุบ�ารุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม

แก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน 

 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล ท่ีค�านึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร

และความสุขแก่บุคลากรในทุกระดับ

เป้�ประสงค์หลักของมห�วิทย�ลัย

 1. มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับอาเซียน บัณฑิตมีคุณภาพและ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม มีมาตรฐาน

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมบูรณ์แบบ และพึ่งพาตนเองได้

 2.  มหาวิทยาลัยสามารถผลิตก�าลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างเข้มแข็ง

 3.  มีชุมชนสังคมอุดมปัญญาและสันติสุขด้วยกลไกการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 4.  ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับสากล สามารถสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 5. การจัดบริการวิชาการสามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย มีรายได้จากการบริการวิชาการและการให้ค�าปรึกษา

 6. พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ และการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

 7. ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาภาคใต้เกิดคุณค่า มูลค่าต่อพื้นที่

 8. มหาวิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่สมบูรณ์แบบ

ค่�นิยมหลัก	(Core	values)

 ค�รวะ	(Respect): มีคารวธรรม

 หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่าและความส�าคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยความถูกต้องจริงใจ

 ปัญญ�	(Wisdom): มีปัญญาธรรม 

 หมายถึง ใช้สติและปัญญาในการด�าเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อตนเอง องค์กร และสังคม 

 ส�มัคคี	(Unity): มีสามัคคีธรรม 

 หมายถึง ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง

 มุ่งผลลัพธ์ที่ดี	(Outcome	Oriented): ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลลัพธ์ 

 หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�าหนด 

 มีคว�มคุ้มค่�	(Worthiness): มีความคุ้มค่า    

 หมายถึง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม โดยค�านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร 

 นำ�พ�สังคม	(Social	Responsibility):	น�าพาสังคม

 หมายถึง เอาใจใส่ เป็นที่พึ่ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 9

§≥– À≈—° Ÿμ√ ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
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¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา แผนการศึกษา และคำาอธิบายรายวิชา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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§≥– À≈—° Ÿμ√ ‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√ ·ºπ°“√‡√’¬π ·≈–§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

√“¬≈–‡Õ’¬¥À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
1. ®”π«πÀπà«¬°‘μ 30 Àπà«¬°‘μ
2. √“¬«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª∫—ß§—∫ 21 Àπà«¬°‘μ
3. «‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª∑’Ë·μà≈–À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥„Àâ‡√’¬π 9 Àπà«¬°‘μ ·∫àß‡ªìπ 3 °≈ÿà¡ ¥—ßπ’È

3.1 °≈ÿà¡¿“…“
3.2 °≈ÿà¡¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å
3.3 °≈ÿà¡«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’

°”Àπ¥„Àâ‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“ 9 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬‡≈◊Õ°®“°√“¬«‘™“„π°≈ÿà¡∑’Ë “¢“«‘™“ —ß°—¥ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 Àπà«¬°‘μ ·μà‰¡à‡°‘π 7 Àπà«¬°‘μ
 à«π∑’Ë‡À≈◊Õ„Àâ “¡“√∂‰ª‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ‰¥â

«—μ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√
1. „Àâ√Ÿâ®—°·≈–‡¢â“„®μπ‡Õß·≈– “¡“√∂æ—≤π“μπ‡Õß„Àâ ¡∫Ÿ√≥å∑—Èß√à“ß°“¬·≈–®‘μ„®
2. „Àâ¡’§«“¡√Ÿâ°«â“ß¢«“ß·≈–¡’«‘ —¬∑—»πå
3. „Àâ„ΩÉ√Ÿâ·≈– “¡“√∂§‘¥«‘‡§√“–Àå·≈– —ß‡§√“–ÀåÕ¬à“ß¡’√–∫∫·≈–μ—¥ ‘π„®Õ¬à“ß¡’‡Àμÿº≈
4. „Àâ¡’ ÿπ∑√’¬“√¡≥å∑—Èß∑“ß¥â“π¥πμ√’ »‘≈ª–·≈–«√√≥°√√¡
5. „Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂„™â¿“…“‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
6. „Àâ¡’§«“¡ “¡“√∂„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘μ‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
7. „Àâμ√–Àπ—°„π§ÿ≥§à“¢Õß«—≤π∏√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬
8. „Àâμ√–Àπ—°„π§ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’º≈μàÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ∑—Èß„π√–¥—∫™ÿ¡™π·≈–∫√‘∫∑‚≈°
9. „Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡
10. „Àâ “¡“√∂π”§«“¡√Ÿâ‰ª„™â„π°“√¥”‡π‘π™’«‘μ·≈–¥”√ßμπÕ¬Ÿà„π —ß§¡‰¥âÕ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“‡À¡“– ¡  ¡ ¡—¬·≈–¡’§«“¡ ÿ¢

‚§√ß √â“ß¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª

Õß§åª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
1. «‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª∫—ß§—∫ 21

1.1 °≈ÿà¡¿“…“ 9
1.2 °≈ÿà¡¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å 6
1.3 °≈ÿà¡«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 6

2. «‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª‡≈◊Õ°∑’Ë·μà≈–À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥„Àâ‡√’¬π ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9
√“¬«‘™“„π°≈ÿà¡μπ‡Õß 2 - 7
√“¬«‘™“®“°°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ 2 - 7

√«¡®”π«πÀπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 30

2. √“¬«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª‡≈◊Õ°∑’Ë·μà≈–À≈—° Ÿμ√ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9  Àπà«¬°‘μ
‚¥¬„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“„π°≈ÿà¡¿“…“ °≈ÿà¡¡πÿ…¬»“ μ√å·≈–

 —ß§¡»“ μ√å À√◊Õ «‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë “¢“«‘™“π—Èπ —ß°—¥
‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 Àπà«¬°‘μ ·μà‰¡à‡°‘π 7 Àπà«¬°‘μ  à«π∑’Ë‡À≈◊Õ„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π
®“°√“¬«‘™“„π°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ¥—ßπ’È

2.1 °≈ÿà¡¿“…“
0109101 ¿“…“®’πªí®®ÿ∫—π‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)
0110101 ¿“…“≠’ËªÿÉπ‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)
0111102 ¿“…“‰∑¬ 2 3(3-0-6)
0113101 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)
0115103 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 3 3(3-0-6)
0121101 ¿“…“‡°“À≈’‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)

2.2 °≈ÿà¡¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å
0102103 Õ—μ≈—°…≥å —ß§¡·≈–∑âÕß∂‘Ëπ 2(2-0-4)
0106101 ¡πÿ…¬å°—∫ “√π‘‡∑» 2(2-0-4)
0107101 ª√–«—μ‘ —ß§¡‰∑¬ 2(2-0-4)

√“¬«‘™“
1. √“¬«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª∫—ß§—∫ 21 Àπà«¬°‘μ

1.1 °≈ÿà¡¿“…“ 9 Àπà«¬°‘μ
0111101 ¿“…“‰∑¬ 1 3(3-0-6)
0115101 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 1 3(3-0-6)
0115102 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 2 3(3-0-6)

1.2 °≈ÿà¡¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å  6 Àπà«¬°‘μ
0119101 æ≈«—μ —ß§¡‚≈° 2(2-0-4)
0600101  ÿπ∑√’¬»“ μ√å 2(2-0-4)
0705103 ‡»√…∞°‘®·≈–°“√®—¥°“√„π‚≈° 2(2-0-4)

ªí®®ÿ∫—π
1.3 °≈ÿà¡«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 6 Àπà«¬°‘μ

0216101 ¡πÿ…¬å»“ μ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ 3(3-0-6)
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

0500101 «‘∑¬“»“ μ√å ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 19

À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª æ.».2548

รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำานวน 30 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 5 
กลุ่ม ดังนี้
 1.  กลุ่มภาษา       จำานวน   9 หน่วยกิต
 2.  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จำานวน   6 หน่วยกิต
 3.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     จำานวน   6 หน่วยกิต
 4.  กลุ่มบูรณาการ      จำานวน   3 หน่วยกิต
 5.  กลุ่มวิชาเลือก      จำานวน   6 หน่วยกิต
      - เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา     จำานวน   3 หน่วยกิต
       - เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จำานวน   3 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยยึดหลักธรรมในการดำาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 2. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบสมเหตุสมผล 
  มีความใฝ่รู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมด้วยความรับผิดชอบ
 5. มคีวามสามารถในการสบืคน้รวบรวมข้อมลูวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ทัง้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ สรปุประเด็นโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยี 
  เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ตระหนักในคุณค่าและมีสำานึกด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 1.  กลุ่มภาษา                 9
 2.  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              6
 3.  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               6
 4.  กลุ่มบูรณาการ                3
 5.  กลุ่มวิชาเลือก                6
      - เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา               3
       - เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             3

 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2554
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Õß§åª√–°Õ∫¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√ ®”π«πÀπà«¬°‘μ
1. «‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª∫—ß§—∫ 21

1.1 °≈ÿà¡¿“…“ 9
1.2 °≈ÿà¡¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å 6
1.3 °≈ÿà¡«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 6

2. «‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª‡≈◊Õ°∑’Ë·μà≈–À≈—° Ÿμ√°”Àπ¥„Àâ‡√’¬π ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9
√“¬«‘™“„π°≈ÿà¡μπ‡Õß 2 - 7
√“¬«‘™“®“°°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ 2 - 7

√«¡®”π«πÀπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 30

2. √“¬«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª‡≈◊Õ°∑’Ë·μà≈–À≈—° Ÿμ√ °”Àπ¥„Àâ‡√’¬π
 ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9  Àπà«¬°‘μ
‚¥¬„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“„π°≈ÿà¡¿“…“ °≈ÿà¡¡πÿ…¬»“ μ√å·≈–

 —ß§¡»“ μ√å À√◊Õ «‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë “¢“«‘™“π—Èπ —ß°—¥
‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 Àπà«¬°‘μ ·μà‰¡à‡°‘π 7 Àπà«¬°‘μ  à«π∑’Ë‡À≈◊Õ„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π
®“°√“¬«‘™“„π°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ¥—ßπ’È

2.1 °≈ÿà¡¿“…“
0109101 ¿“…“®’πªí®®ÿ∫—π‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)
0110101 ¿“…“≠’ËªÿÉπ‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)
0111102 ¿“…“‰∑¬ 2 3(3-0-6)
0113101 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)
0115103 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 3 3(3-0-6)
0121101 ¿“…“‡°“À≈’‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)

2.2 °≈ÿà¡¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å
0102103 Õ—μ≈—°…≥å —ß§¡·≈–∑âÕß∂‘Ëπ 2(2-0-4)
0106101 ¡πÿ…¬å°—∫ “√π‘‡∑» 2(2-0-4)
0107101 ª√–«—μ‘ —ß§¡‰∑¬ 2(2-0-4)

√“¬«‘™“
1. √“¬«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª∫—ß§—∫ 21 Àπà«¬°‘μ

1.1 °≈ÿà¡¿“…“ 9 Àπà«¬°‘μ
0111101 ¿“…“‰∑¬ 1 3(3-0-6)
0115101 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 1 3(3-0-6)
0115102 ¿“…“Õ—ß°ƒ… 2 3(3-0-6)

1.2 °≈ÿà¡¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å  6 Àπà«¬°‘μ
0119101 æ≈«—μ —ß§¡‚≈° 2(2-0-4)
0600101  ÿπ∑√’¬»“ μ√å 2(2-0-4)
0705103 ‡»√…∞°‘®·≈–°“√®—¥°“√„π‚≈° 2(2-0-4)

ªí®®ÿ∫—π
1.3 °≈ÿà¡«‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ 6 Àπà«¬°‘μ

0216101 ¡πÿ…¬å»“ μ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ 3(3-0-6)
·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

0500101 «‘∑¬“»“ μ√å ÿ¢¿“æ 3(2-2-5)
‡æ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘μ
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¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 19
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คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255812
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255614

0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
   Information for Study Skills
   ศึกษาความสำาคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสาร 
สนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น การอ้างอิงสำาหรับ
การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ และจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
   Psychology in Daily Life
   ศึกษาความรู้ทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตใจ 
ความเขา้ใจตนเอง ผูอ้ืน่ และสงัคม การปฏสิมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล การคิด
เชิงบวก การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการกับความเครียด
อยา่งเหมาะสม เพือ่ประยุกต์ใช้สำาหรบัการดำาเนนิชีวติสมยัใหมใ่นสังคม
แห่งการเปลี่ยนแปลง
0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
   Social and Culture History of Thailand
   ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมและวิถี
ชวีติไทย ตัง้แตส่มยัสรา้งบา้นแปงเมอืงถงึปจัจบุนั เพือ่สรา้งความเขา้ใจ
และเป็นบทเรียนสำาหรับปัจจุบันและอนาคตของสังคมไทย 
0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
   Laws in Daily Life
   ศึกษาลักษณะของกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกบักฎเกณฑอ์ืน่ ๆ  ในสงัคม สภาพบงัคบัทางกฎหมาย สทิธขิัน้
พืน้ฐานตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน การเมอืงการปกครอง
ของไทย สทิธิมนษุยชน กระบวนการยติุธรรมไทย กฎหมายอาญาทีค่วรรู ้
หลักทั่วไปเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา กฎหมายครอบครัว มรดก และ
การระงับข้อพิพาท
0000147 เศรษฐกิจและการจัดการ 3(3-0-6)
   ในชีวิตประจำาวัน  
   Economy and Management in Daily Life
   ศึกษาแนวคิด ความสำาคัญ และความเกี่ยวข้องของ
เศรษฐกิจกับการดำารงชีวิตในยุคปัจจุบัน ลักษณะสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การจัดการธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การ
เงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในกิจกรรมและแนวทางในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หลักจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สงัคมไปประยกุตใ์ชใ้นการประกอบธรุกิจเพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิอย่าง
ยั่งยืน
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
   Science and Technology for Life
   ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิต สังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติ
ต่างๆ การนำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์
เพื่อการดำาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีกรณีศึกษาและนำาเสนอด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
   Health Science for Quality of Life
   ศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพชีวิตมนุษย์ในสภาพแวดล้อม
และสังคมปัจจุบัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย
และคุณภาพชีวิต พฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
กิจกรรมและการสร้างเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางกาย จิต 
สังคมและปัญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 คำาอธิบายรายวิชา
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
   Thai and Cultural Aspects in Language Use
   ศึกษาวัฒนธรรมทางภาษาในสังคมไทยและพัฒนาทักษะ 
ทางภาษา เพือ่ให้สามารถใชภ้าษาเพือ่การสือ่สารไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
   General English 1
   ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษาด้านการฟัง อ่าน พูด และ
เขียน เพื่อการสื่อสาร
0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
   General English 2
   บุรพวิชา 0000121
   ศึกษาและฝึกทักษะทางภาษาด้านการฟัง อ่าน พูด และ
เขียน เพื่อการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นกว่าภาษาอังกฤษทั่วไป 1
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
   Malay Language and Culture
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษา
และวฒันธรรมมลาย ูระบบเสยีงและระบบไวยากรณภ์าษามลาย ูฝกึฟงั
และพูดภาษามลายู ฝึกเขียนและอ่านอักษรยาวี (Jawi scripts) อักษรรู
มี (Rumi scripts) อักษรไทยที่แทนเสียงภาษามลายูในประเทศไทย
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
   Chinese Language and Culture
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ภาษาจีนกลางเบ้ืองต้น 
ฝึกฟังและพูดภาษาจีนกลาง ฝึกเขียนและอ่านอักษรจีนปัจจุบัน
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
   Japanese Language and Culture
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ฝึกฟัง
และพดูภาษาญีปุ่น่ ฝกึเขยีนและอา่นอกัษรฮริะงะนะ (Hirangana) อกัษร
คะตะคะนะ (Katakana) อักษรโรมะจิ (Romaji)
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
   Korean Language and Culture
  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และ 
วัฒนธรรมเกาหลี ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 
เบื้องต้น ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
   Dynamics of Global and Thai Society
   ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคม
ไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่ง
แวดล้อม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของคน การมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะท่ีเป็นพลเมืองโลกและพลเมือง
ไทย เคารพในศกัดิศ์รแีละความเปน็มนษุย ์ตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง 
รวมทัง้การดำารงอยูร่ว่มกนัในวถิปีระชาธปิไตยและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
   Aesthetic Intellect and Ethics
   ศกึษา คณุคา่ ความงามของศลิปวฒันธรรม วถีิชวิีตธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เกิดความซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพโดยมี
จรยิธรรมกำากบัเพือ่สรา้งระบบความคดิใหเ้ปน็ฐานสูป่ญัญา จนิตนาการ
และการสืบสานวัฒนธรรม
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0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
   Local Community Ways of Life
   ศกึษาพลวตัและการเปลีย่นแปลงของธรรมชาต ิการจดัการ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจและการประยุกต์ใช้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และจัดให้มีกรณีศึกษา
ชุมชนตัวอย่าง
0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
   Southern Thai Studies
   ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อที่สำาคัญ และสิ่งสร้างสรรค์ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งความสัมพันธ์กับภูมิภาคอาเซียน และจัดให้มี
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น

0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
   Speaking and Writing Thai
   for Higher Education
   ศึกษากลวิธีการพูดและการเขียนภาษาไทยที่ใช้ในการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการอธิบายและการอภิปราย มีการฝึก
ปฏิบัติ
0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
   General English 3
   บุรพวิชา 0000122
   พัฒนาทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียนเพื่อการสื่อสาร 
สามารถลำาดับความคิดเป็นประเด็นที่มีเอกภาพ สัมพันธภาพและ 
สารัตถภาพ โดยใช้ภาษาในระดับที่สูงขึ้น
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 บรูณาการความรูค้วบคูค่ณุธรรม สรรคส์รา้งนวัตกรรมสูก่ารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
 ความสำาคัญ
 ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นทรัพยากรสำาคัญ ซึ่งการที่จะได้มาซึ่ง
ทรพัยากรมนษุยท์ีม่คีณุภาพ การพัฒนาและการรกัษาทรพัยากรมนษุย์
ให้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องอาศัยการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ประกอบด้วย การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อ 
คาดการณค์วามตอ้งการทรพัยากรมนษุย ์วางแผนการรบัคนเขา้ทำางาน 
การสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ดีและมีความสามารถ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์าร ควบคูก่บัการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เหล่านี้ให้ทำางานได้ 
ทำางานเป็น ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้การจัดการ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรให้
คงอยู่กับองค์การ  
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพือ่ผลติบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการทรพัยากรมนษุย ์ทีม่คีณุธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
สามารถประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีจรรยา
วิชาชีพ 
 3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ  
 4. สามารถพัฒนาตนเอง มีจิตสาธารณะ และสามารถทำางาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
เป็นหลักสูตร 4 ปี   
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   87 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   54 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   33 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   87 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต
 0101111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
 0101131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
 0101211 จิตวิทยาเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 0101212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 0101213 ทฤษฏีองค์การ 3(3-0-6)
 0101241 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0101242 พื้นฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 0101243 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 0101251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   54 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   33 หน่วยกิต
 0101221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 0101311 พฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6)
 0101321 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 0101322 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)
 0101323 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6)
 0101324 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม 3(3-0-6)
 0101325 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
 0101326 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 0101351 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
 0101421 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 0101422 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
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 0101421 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 0101461 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
 0101422 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)  หรือ 
 0101.. วิชาเอกเลือก 3(........) 0101462 การค้นคว้าอิสระ 3(0-9-0)
 0101... วิชาเอกเลือก 3(........) 0101463 การฝึกงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(0-9-0)
 ……… วิชาเลือกเสรี 3(........)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 15	 	 รวมหน่วยกิต	 6
	 	 	 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่�	123	หน่วยกิต	 	 	  

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255618

 วิชาเลือก   21 หน่วยกิต
 0101214 จริยธรรมในองค์การ 3(3-0-6)
 0101231 การปกครองและการบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
 0101252 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 0101312 การจัดการสำานักงาน 3(2-2-5)
 0101313 การสื่อสารในองค์การ 3(2-2-5)
 0101314 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6)
 0101315 การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
 0101316 การจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5)
 0101317 ภาวะผู้นำาและการจูงใจ 3(2-2-5)
 0101327 การสอนงานและการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5)
 0101341 การจัดการกลยุทธ์ 3(2-2-5)
 0101411 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 0101412 การพัฒนาองค์การ 3(2-2-5)
 0101413 สัมมนาการจัดการองค์การ 3(2-2-5)

 0101423 การจัดการคนเก่ง 3(2-2-5)
 0101424 การเรียนรู้และการฝึกอบรม 3(2-2-5)
 0101425 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
 0101461 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 หรือ
 0101462 การค้นคว้าอิสระ 3(0-9-0)
 0101463 การฝึกงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้อง
เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันท่ี 
ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000... วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยฯ (เลือก) 3(........)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0101111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0101131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
0000...  ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา (เลือก) 3(3-0-6)    
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   15

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
0101211 จิตวิทยาเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 0000.… ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0101212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 0101242 พื้นฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
0101213 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6) 0101243 หลักการตลาด 3(3-0-6)
0101241 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 0101221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
0101251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 0101... วิชาเอกเลือก 3(........)
0101...  วิชาเอกเลือก 3(........) ……… วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
101311 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 101323 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6)
101321 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 101324 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม 3(3-0-6)
101322 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 101325 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
101351 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 101326 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
………  วิชาเลือก  3(........) ……… วิชาเลือก 3(........)
………  วิชาเลือก  3(........)    
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   15

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0101421 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 101461 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
0101422 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)  หรือ 
0101..  วิชาเอกเลือก 3(........) 101462 การค้นคว้าอิสระ 3(0-9-0)
0101...  วิชาเอกเลือก 3(........) 101463 การฝึกงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(0-9-0)
………  วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   15   รวมหน่วยกิต   6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต

	ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนปล�ย	 2/59
 0101211 จิตวิทยาเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 0000.… ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
 0101212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 0101242 พื้นฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 0101213 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6) 0101243 หลักการตลาด 3(3-0-6)
 0101241 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 0101221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 0101251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 0101... วิชาเอกเลือก 3(........)
 0101... วิชาเอกเลือก 3(........) ……… วิชาเลือกเสรี 3(........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/60
 0101311 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 0101323 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6)
 0101321 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 0101324 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม 3(3-0-6)
 0101322 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 0101325 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
 0101351 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 0101326 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 ……… วิชาเลือก 3(........) ……… วิชาเลือก 3(........)
 ……… วิชาเลือก 3(........)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 15

	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/58
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000... วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยฯ   (เลือก) 3(........)
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0101111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0101131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
 0000... ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา  (เลือก) 3(3-0-6)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 15

แผนก�รเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต:	ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 17
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 19

คำาอธิบายรายวิชา

0101111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
   Principles of Management
   ลักษณะขององค์การและการจัดการ วิวัฒนาการของ 
แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ การวางแผนการจัดองค์การ 
การสั่งการ การควบคุม และจริยธรรมของนักบริหาร
0101131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
   Introduction to Political Science
   หลกัการและแนวคดิท่ีเก่ียวข้องด้านรฐัศาสตร ์สถาบนัการ
ปกครอง การเมอืง และลทัธทิางการเมือง การบรหิารรฐักจิ และองคก์าร
ระหว่างประเทศ
0101211 จิตวิทยาเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
   Psychology of Management
   นิยาม ความเป็นมา วิธีการในการศึกษา และสาขาของ
จิตวิทยา แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้
ด้านการจัดการ
0101212   การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
   Quantitative Analysis for Management
   ความรู้เกี่ยวกับการนำาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้
วเิคราะห์เชงิปริมาณเพือ่การจดัการ โปรแกรมเชิงเสน้ ตวัแบบการขนสง่
และการมอบหมายงาน ตัวแบบคงคลัง ทฤษฎีเกม และเครื่องมืออื่นที่
เกี่ยวข้อง
0101213 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
   Organization Theory
   แนวคิด รูปแบบโครงสร้างองค์การ พฤติกรรม ทัศนคติ
ของบคุคล ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงและพฒันาองคก์าร 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ และการ
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
0101214 จริยธรรมในองค์การ 3(3-0-6)
   Ethics in Organization
   ปรชัญา และแนวคดิทางจรยิธรรมในองคก์าร บทบาทของ
นักบริหารยุคใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเอกชน องค์กรรัฐ และ
ประชาชนผู้รับบริการ แบบแผนทางสังคม และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อ
การดำาเนินงานขององค์การ
0101221 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
   Human Resource Management
   แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบาย 
หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ระบบการจัดการทรัพยากร
มนษุย์ หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ ตลอดจนคน้ควา้งานวจิยัดา้นการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มผลิตภาพในองค์การ
0101231 การปกครองและการบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
   Thai Government and Administration
   ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการปกครองและการบรหิารราชการ
ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ค้นคว้าและวิเคราะห์สภาพปัญหา และการ
เปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทยในอนาคต  

0101241 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Business Management
   ความรูเ้กีย่วกับการจัดการธุรกจิเบือ้งตน้ การเงนิ การบัญช ี 
การประกอบธุรกิจ และปัจจยัเก่ียวขอ้งกบัการจัดการทรพัยากรมนุษยใ์น
องค์การธุรกิจ
0101242 พื้นฐานเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
   Fundamental Economics for Management
   แนวคดิ ทฤษฎพีืน้ฐานดา้นเศรษฐศาสตร ์หลกัเศรษฐศาสตร ์
จลุภาคและมหภาค การจดัสรรทรพัยากร การแขง่ขนัทางการตลาด การ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการจัดการ
0101243 หลักการตลาด 3(3-0-6)
   Principles of Marketing
   แนวคิด ความสำาคัญ และหลักการด้านการตลาด 
การบริหารการตลาด และทิศทางการจัดการทางตลาดในอนาคต
0101251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
   Introduction to Law
   ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภท การจัดทำากฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร การใช้และการตีความ ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ
และการคุ้มครองสิทธิ  
0101252 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
   Business Law for Management
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แนวคิดของกฎหมายธุรกิจ 
เพื่อการดำาเนินงานองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
ประยุกต์ใช้กฎหมายเพื่อการจัดการ แนวโน้ม เทคนิคและกระบวนการ
นำากฎหมายธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
0101311 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
   Organization Behavior
   แนวคิดพื้นฐานพื้นฐานเก่ียวกับพฤติกรรมทั้งระดับส่วน
บุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำางาน
ภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสภาพ
แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์การ
0101312 การจัดการสำานักงาน 3(2-2-5)
   Office Management
   ความสำาคัญของงานสำานักงาน การวางแผนการใช้พ้ืนที่
สำานกังาน การจัดระบบ เอกสาร สำานกังานอตัโนมติั ฝกึปฏิบติัออกแบบ
ระบบการจัดการสำานักงานที่เหมาะสม
0101313 การสื่อสารในองค์การ 3(2-2-5)
   Organization Communication
   ความหมาย ความสำาคัญ แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร 
ความสำาคัญ รูปแบบ เครื่องมือ การวางแผน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เก่ียวกับการสื่อสาร และการนำาระบบการสื่อสารมาประยุกต์ใช้และ
พัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์การ และฝึกการปฏิบัติ
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0101314 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6)
   Human Relation in Organization
   การศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ 
ทฤษฎี แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ 
เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ หลักในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ หลักการประสานงาน
และเทคนิคการจูงให้คนทำางาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ 
หลักธรรมทางศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์
0101315 การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
   Conflict Management
   การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
ลักษณะและธรรมชาติของความขัดแย้ง สาเหตุและผลกระทบของการ
ขัดแย้งต่อการบริหาร กระบวนการของความขัดแย้ง การจัดการความ 
ขัดแย้ง ทักษะที่จำาเป็นในการจัดการความขัดแย้ง การแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้ภายในองคก์าร และบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารตอ่ความขดัแย้ง 
ฝึกปฏิบัติโดยการวิเคราะห์ 
0101316 การจัดการสมัยใหม่ 3(2-2-5)
   Modern Management
   แนวคิดทางการจัดการในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์และ
ทำาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการจัดการ ตลอดจนเทคนิค เครื่องมือ  
การจัดการสมัยใหม่ ฝึกการปฏิบัติ
0101317 ภาวะผู้นำาและการจูงใจ 3(2-2-5)
   Leadership and Motivation
   ทฤษฎีปัจจัยต่างๆ ซึ่ งกำาหนดตัวผู้นำา วิธีบริหาร
มนุษยสัมพันธ์ อิทธิผลของผู้นำาท่ีมีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของ
กลุ่มการใช้แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจูงใจ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทำางานเพื่อนำาไปสู่การทำางานขององค์การที่มีประสิทธิภาพ 
ฝึกปฏิบัติด้านภาวะผู้นำา
0101321 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)                                                                                                               
   Human Resource Planning
   แนวความคิดการวางแผนกำาลังคน การสำารวจและ
การวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์ การวิเคราะห์และการประเมินค่า 
ของคน การบรรจุแต่งตั้ง การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การทดสอบ 
การปฐมนิเทศ และการทดลองการปฏิบัติงาน ฝึกการปฏิบัติ
0101322 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
   Human Resource Development
   ความสำาคัญ แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การวเิคราะหป์ญัหาและความตอ้งการ การวางแผน กระบวนการพฒันา
ทรัพยากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  
0101323 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6)
   Compensation Management
   การประเมนิคา่งาน โครงสรา้งคา่จา้ง  การสำารวจคา่จา้งเงนิ 
ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การจา่ยคา่จา้งเงนิเดอืน ทฤษฎคีา่จา้ง  กฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้าง
0101324 การจัดสวัสดิการและการประกันสังคม 3(3-0-6)
   Welfare Management and Social Insurance
   วิวัฒนาการ แนวความคิดการจัดสวัสดิการ ลักษณะของ
สวสัดกิาร การกำาหนดแบบระดบัของสวสัดกิาร และผลประโยชนเ์กือ้กลู
เกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการ

0101325 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(2-2-5)
   Performance Management
   หลักการ วิธีการการจัดการผลการปฏิบัติงาน เทคนิคใน
การเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร การออกแบบระบบการจัดการผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรภาครัฐและเอกชน ฝึกการปฏิบัติ
0101326 การจัดการแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
   Employee Relationship Management
   หลกัการจัดการแรงงานสมัพนัธ ์ปัจจัยทีม่ผีลกระทบความ
สัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาท
แรงงาน การจัดจ้างนอกระบบ
0101327 การสอนงานและการให้คำาปรึกษา 3(2-2-5)
   Coaching and Counseling
   แนวคิด หลักการการสอนงาน ระบบการเป็นพี่เลี้ยง 
และฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาแก่บุคลากรในองค์การ 
0101341 การจัดการกลยุทธ์ 3(2-2-5)
   Strategic Management
   กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำาหนดทิศทางของ
องคก์ารประเมนิสภาพแวดลอ้ม การกำาหนดกลยทุธ ์การวางแผนปฏบิตัิ
การและการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ศึกษาและวิเคราะห์
แผนกลยทุธข์ององคก์รภาครฐัและภาคเอกชน ฝกึปฏบิตักิารจดัทำาแผน
กลยุทธ์
0101351 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6)
   Labor Law
   วิวัฒนาการและหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ความ
แตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำาของตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายแรงงานท่ีสำาคัญ ได้แก่  
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสมัพนัธ ์การระงบัข้อพพิาท
แรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน
0101411 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
   Human Resource Management Innovation
   หลกัการและแนวคดิสมยัใหม ่ทศิทางและรปูแบบของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
นวัตกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และฝึกการคิดวิเคราะห ์
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
0101412 การพัฒนาองค์การ 3(2-2-5)
   Organization Development
   แนวความคิดของการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลง 
ค่านิยม ทัศนคติของการพัฒนาองค์การ การบริหารเพื่อก่อให้เกิด
ความยั่งยืน นวัตกรรมด้านการพัฒนาองค์การ และฝึกวิเคราะห์การ
พัฒนาองค์การ
0101413 สัมมนาการจัดการองค์การ 3(2-2-5)
   Seminar in Organization Management
   แนวคิดและหลักการด้านการจัดการองค์การ รูปแบบ
การจัดโครงสร้างองค์การเทคนิค วิธีการที่เหมาะสมเพื่อความสำาเร็จ 
นวัตกรรมในการจัดองค์การ วิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น
ในรูปแบบสัมมนา
0101421 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
   Human Resource Information System
   หลกัการ วธิกีาร นำาสารสนเทศไปใชใ้นการบรหิารงานดา้น
ทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ฝึกทักษะด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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0101422 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
   Seminar in Human Resource Management
   กระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรมด้าน
การจัดทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความเห็น
ในรูปแบบสัมมนา
0101423 การจัดการคนเก่ง 3(2-2-5)
   Talent Management
   หลกัการแนวคดิดา้นการจดัการคนทีม่คีวามสามารถพเิศษ  
ฝึกวิเคราะห์รูปแบบของคนเก่ง กระบวนการจัดการ และการพัฒนา 
คนเก่งในองค์การ
0101424 การเรียนรู้และการฝึกอบรม 3(2-2-5)
   Learning and Training
   แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เทคนคิและวธิใีนการสรา้งการเรยีนรูใ้หเ้กิดข้ึนในองคก์าร โปรแกรมการ
ฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม
0101425 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
   Research in Human Resource Management
   หลกัการดา้นการทำาวิจยั ระเบยีบวิธวีจิยั การวจัิยดา้นการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และฝึกปฏิบัติการทำาวิจัย

0101461 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education
   เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงทางด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยฝึกปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเป็นระยะเวลา 
1 ภาคเรียน 
0101462 การค้นคว้าอิสระ 3(0-9-0)
   Independent Study
   ระบบการจัดการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์นวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
0101463 การฝึกงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(0-9-0)
   Human Resource Management Practicum
   ฝึกการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน 
หน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการ
เรยีนรูป้ระสบการณท์ำางาน โดยการปฏบิตัจิรงิ เปน็ระยะเวลา 8 สปัดาห์
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ความรูด้ ี มปีญัญาและทกัษะเชิงปฏบิตั ิ เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื
 วัตถุประสงค์
 เพือ่ผลิตบัณฑติ สาขาวชิาการพฒันาชมุชน ท่ีมคีณุธรรม จรยิธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องระบบสังคม  
  ปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิค และ 
  กลวธิใีนการพฒันาท่ีมีความเช่ือมโยงกับการพฒันาสงัคม ชมุชน  
  และท้องถิ่น
 2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการงาน 
  พัฒนา และการประกอบการชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนได้ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบการชุมชน และสร้างสรรค์ 
  ระบบบริหารจัดการงานพัฒนา
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็น
หลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 
หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
 วิชาเอก   67 หน่วยกิต
 - วิชาเอกบังคับ 43 หน่วยกิต
 - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา  9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ 3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)

 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา 
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์  
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
 0102101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2(2-0-4)
 0102102 เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองไทย 3(3-0-6)
 0102211 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา 2(2-0-4)
 0102212 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 2(1-2-3)
 0102213 วัฒนธรรมกับการพัฒนา 2(2-0-4)
 0102221 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
 0102222 หลักการ แนวคิด 2(2-0-4)
    และทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
 0102223 จิตวิทยาสังคม 2(2-0-4)
 0102231 สถิติเบื้องต้นสำาหรับการวิจัย 3(2-2-5)
    ทางสังคมศาสตร์
 0102232 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
 วิชาเอก   76 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ  43 หน่วยกิต
 0102214 กระบวนทัศน์การพัฒนา 2(2-0-4)
 0102241 ชุมชน 3(3-0-6)
 0102242 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
 0102251 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(3-0-6)
 0102311 ปรัชญาและจริยธรรมสำาหรับนักพัฒนา 2(2-0-4)
 0102312 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
 0102341 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชุมชน 3(3-0-6)
 0102351 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
 0102352 ยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
 0102353 การพัฒนาชุมชนชนบท 3(3-0-6)
 0102354 การพัฒนาชุมชนเมือง 3(3-0-6)
 0102362 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
 0102371 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
 0102422 สันติวิธีกับการพัฒนา 3(3-0-6)
 0102423 ทักษิณคดีศึกษา 3(3-0-6)
 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทั้งสองกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 โดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องมีหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 กลุ่ม ก การบริหารจัดการงานพัฒนา
 0102355 ภาวะผู้นำาในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
 0102372 การจัดการทรัพยากรชุมชน 3(3-0-6)
 0102373 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 0102374 การบริหารงานท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0102375 การติดตามและประเมินผลโครงการ 3(2-2-5)
 0102376 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
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 0102421 เพศสภาพกับการพัฒนา 3(3-0-6)
 0102451 การพัฒนาองค์กรประชาสังคม 3(3-0-6)
 0102452 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
 0102453 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
 0102493 สัมมนาการบริหารจัดการงานพัฒนา 3(2-2-5)
 กลุ่ม ข การประกอบการชุมชน
 0102361 การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
 0102363 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
 0102364 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 0102365 วิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
 0102366 เกษตรกรรมยั่งยืน 3(3-0-6)
 0102381 การประกอบการชุมชน 3(3-0-6)
 0102382 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
    เพื่อการประกอบการชุมชน
 0102383 กระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
    เพื่อการประกอบการชุมชน

 0102461 สุขภาพองค์รวมในชุมชน 3(2-2-5)
 0102462 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6)
 0102494 การสัมมนาการประกอบการชุมชน 3(2-2-5)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนหนึ่งรายวิชาจากทั้งสองรายวิชา 
 0102491 การฝึกงานการพัฒนาชุมชน 9(0-27-0)
 0102492 สหกิจศึกษา 9(0-27-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จำานวน 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ โดยคำาแนะนำาและเห็นชอบจากอาจารย ์
ที่ปรึกษา หรือเลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการประจำาส่วนงาน และได้รับอนุมัติจาก
คณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาท่ี 
ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปีนับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000143 สารสนเทศเพื่อกาศึกษาค้นคว้า 3(30-6)
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)  (กลุ่มมนุษยฯ เลือก)
   (กลุ่มภาษาเลือก)  0102102 เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองไทย 3(3-0-6)
0102101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 0102211 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา 2(2-0-4)
      0102221 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 3(3-0-6)
       ทางสังคมวิทยา
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000.… ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0102213 วัฒนธรรมกับการพัฒนา 2(2-0-4)
0102212 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 2(1-2-3) 0102232 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
0102222 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 2(2-0-4) 0102231 สถิติเบื้องต้นสำาหรับการวิจัย 3(2-2-5)
   ทางมานุษยวิทยา   ทางสังคมศาสตร์
0102223 จิตวิทยาสังคม 2(2-0-4) 0102251 การพัฒนาความสามารถ 3(3-0-6)
0102214 กระบวนทัศน์การพัฒนา 2(2-0-4)  ของบุคคลและกลุ่ม
0102242 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 0102341 กระบวนการการเรียนรู้และการจัดชุมชน 3(3-0-6)
0102241 ชุมชน  3(3-0-6) ........ วิชาเลือกเสรี 3(........)
0102311 ปรัชญาและจริยธรรมสำาหรับนักพัฒนา 2(2-0-4) ........ วิชาเลือกเสรี 3(........) 
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0102312 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 0102353 การพัฒนาชุมชนชนบท 3(3-0-6)
0102352 ยุทธศาสตร์และการวางแผน 3(3-0-6) 0102362 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
   การพัฒนาชุมชน  0102371 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
0102351 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 0102….. วิชาเลือก 3(........)
0102354 การพัฒนาชุมชนเมือง 3(3-0-6) 0102….. วิชาเลือก 3(........) 
0102….. วิชาเลือก  3(........) 0102….. วิชาเลือก 3(........) 
0102….. วิชาเลือก  3(........)    
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/58

 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)

 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)

 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (กลุ่มมนุษยฯ เลือก) 3(3-0-6)

 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู  (กลุ่มภาษาเลือก) 3(3-0-6) 0102102 เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองไทย 3(3-0-6)

 0102101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2(2-0-4) 0102211 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา 2(2-0-4)

    0102221 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางสังคมวิทยา 3(3-0-6)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	2	 ภ�คเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/59

 0000.… ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0102213 วัฒนธรรมกับการพัฒนา 2(2-0-4)

 0102212 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 2(1-2-3) 0102232 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)

 0102222 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 2(2-0-4) 0102231 สถิติเบื้องต้นส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)

 0102223 จิตวิทยาสังคม 2(2-0-4) 0102251 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(3-0-6)

 0102214 กระบวนทัศน์การพัฒนา 2(2-0-4) 0102341 กระบวนการการเรียนรู้และการจัดชุมชน 3(3-0-6)

 0102242 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) ........ วิชาเลือกเสรี 3(........)

 0102241 ชุมชน 3(3-0-6) ........ วิชาเลือกเสรี 3(........)

 0102311 ปรัชญาและจริยธรรมส�าหรับนักพัฒนา 2(2-0-4)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/60

 0102312 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 0102353 การพัฒนาชุมชนชนบท 3(3-0-6)

 0102352 ยุทธศาสตร์และการวางแผนการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 0102362 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6)

 0102351 กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 0102371 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)

 0102354 การพัฒนาชุมชนเมือง 3(3-0-6) 0102….. วิชาเลือก 3(........)

 0102….. วิชาเลือก 3(........) 0102….. วิชาเลือก 3(........)

 0102….. วิชาเลือก 3(........) 0102….. วิชาเลือก 3(........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 18



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255822
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255624

0102221 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 3(3-0-6)
   ทางสังคมวิทยา  
   Principles, Concepts and
   Theories in Sociology
   ศกึษาความหมาย ขอบขา่ย ความเป็นมา หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และระเบียบวิธีทางสังคมวิทยาการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด 
และแนวทางการศึกษาสังคมวิทยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
การนำาเอาแนวคิดทฤษฎีและวิธีการทางสังคมวิทยาไปประยุกต์ในการ
แก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
0102222 หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 2(2-0-4)
   ทางมานุษยวิทยา 
   Principles, Concepts and
   Theories in Anthropology
   ศกึษาความหมาย ขอบขา่ย ความเป็นมา หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี และระเบียบวิธีทางมานุษยวิทยา การนำาแนวคิดทฤษฎีและวิธี
การทางการมานุษยวิทยาไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาและ
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
0102223 จิตวิทยาสังคม 2(2-0-4)
   Social Psychology
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความเป็นมา แนวคิดและ
ทฤษฎทีางจติวทิยาสงัคม รวมทัง้การนำาแนวคดิและทฤษฎทีางจติวิทยา
สังคมไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
0102231 สถิติเบื้องต้นสำาหรับการวิจัย 3(2-2-5)
   ทางสังคมศาสตร์ 
   Introductory Statistics for
   Social Sciences Research
   ศึกษาความหมาย ประเภท และแนวคิดของสถิติ วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ด้วยวิธีการทางสถิติ กระบวนการและ
เทคนคิการใชส้ถติใินงานวจัิยทางสงัคมศาสตร ์รวมทัง้การฝกึปฏบิตักิาร
ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
0102232 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
   Research Methodology in Social Sciences
   ศึกษาความหมาย แนวคิด และหลักพื้นฐานการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ระเบียบวิธี การวางแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมทั้ง
ฝึกเขียนโครงการวิจัยในงานพัฒนาชุมชน

0102101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2(2-0-4)
   Introduction to Laws
   ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย 
ความสำาคัญและกระบวนการจัดทำากฎหมาย การใช้กฎหมาย เน้น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
0102102 เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองไทย 3(3-0-6)
   Thai Economics, Politics and Government
   ศึกษาระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และการปกครอง
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบการเมืองและการ
ปกครอง ตลอดจนนโยบายการพัฒนา ปัญหา และแนวโน้มของระบบ
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองไทย
0102211 มนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา 2(2-0-4)
   Human Relations for Development
   ศึกษาหลักการ แนวคิด และการประยุกต์ทฤษฎี
มนุษยสัมพันธ์ในงานพัฒนา หลักสำาคัญในการเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล เน้นปฏิกิริยาผลกระทบ โครงสร้างความสัมพันธ์ใน
ระบบงานพัฒนา การเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เทคนิคการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวต่อบุคคลอื่นและกลุ่ม
0102212 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 2(1-2-3)
   Information Technology for Development
   ศึกษาความหมายและความสำาคัญของเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ หลกัการ รปูแบบและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การพฒันา 
โดยการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการจัดทำาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจในงานพัฒนาและการบริหารขององค์กร
0102213 วัฒนธรรมกับการพัฒนา 2(2-0-4)
   Culture  and  Development
   ศกึษาความหมาย ขอบขา่ย ประเภท และความสำาคญัของ
วฒันธรรม พฒันาการของแนวคดิวฒันธรรมกบัการพฒันาในสงัคมไทย
และสงัคมโลก มติขิองวฒันธรรมกบัการพฒันา ตลอดจนศกึษาวเิคราะห์
ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนา
0102214 กระบวนทัศน์การพัฒนา 2(2-0-4)
   Development Paradigm
   ศึกษาความหมายและแนวคิดของกระบวนทัศน์ที่นำาไป
สู่การพัฒนาในแนวทางต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในระดับ
สังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนวิเคราะห์กระบวนทัศน์ต่าง ๆ  ที่มีผล 
กระทบต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0102491 การฝึกงานการพัฒนาชุมชน 9(0-27-0) 0102422 สันติวิธีกับการพัฒนา 3(3-0-6)
   หรือ   0102423 ทักษิณคดีศึกษา 3(3-0-6)
0102492 สหกิจศึกษา 9(0-27-0) 0102….. วิชาเลือก 3(........)
      0102….. วิชาเลือก 3(........)
      0102….. วิชาเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   15

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนต้น	 	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนปล�ย	 	 2/61

 0102422 สันติวิธีกับการพัฒนา 3(3-0-6) 0102491 การฝึกงานการพัฒนาชุมชน  9(0-27-0)

 0102423 ทักษิณคดีศึกษา 3(3-0-6)  หรือ

 0102….. วิชาเลือก 3(........)  0102492 สหกิจศึกษา   9(0-27-0)

 0102….. วิชาเลือก 3(........) 

 0102….. วิชาเลือก 3(........) 
	 	 	 รวมหน่วยกิต		9	 	 	 	 รวมหน่วยกิต		15

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่�	136	หน่วยกิต
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0102241 ชุมชน 3(3-0-6)
   Community
   ศกึษาความหมาย ขอบข่าย แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่ก่ียวขอ้ง
กับชุมชน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
การศึกษาชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ระเบียบวิธีในการศึกษาชุมชน 
รวมทั้งแนวทางส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
0102242 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
   Theories and Principles of
   Community Development
   ศกึษาความหมาย ปรชัญา แนวคดิ หลักการและเป้าหมาย
ของการพัฒนาชุมชน ทฤษฎีและการนำาเอาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มา
ประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง
0102251 การพัฒนาความสามารถ 3(3-0-6)
   ของบุคคลและกลุ่ม   
   Competency Development of
   Individuals and Groups
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสำาคัญของกลุ่ม 
แนวความคิดเกี่ยวกับกลุ่มในงานพัฒนาชุมชน กระบวนการจัดตั้งและ
พัฒนาการของกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาและการ
ทำางานของบคุคลและกลุม่ การใช้กระบวนการกลุม่เพือ่พฒันาศกัยภาพ
บุคคล กรณีตัวอย่างจากกลุ่ม และองค์กรในชุมชน
0102311 ปรัชญาและจริยธรรมสำาหรับนักพัฒนา 2(2-0-4)
   Philosophy and Ethics for
   Community Development Worker
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และแนวคิดของปรัชญา 
จริยธรรม จริยศาสตร์ และสถานภาพของนักพัฒนา จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของนักพัฒนา ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
จริยธรรมของนักพัฒนา 
0102312 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
   Wisdom for Community  Development
   ศกึษาความหมาย ขอบขา่ย และพฒันาการของภมูปิญัญา 
ความสำาคัญของภูมิปัญญาต่อการพัฒนาชุมชน กระบวนการศึกษา
และพัฒนาภูมิปัญญา แนวทางการพัฒนาและการเชื่อมโยงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กรณี
ตัวอย่างจากผู้รู้และผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการพัฒนาชุมชน
0102341 กระบวนการเรียนรู้และการจัดการชุมชน 3(3-0-6)
   Learning Process and Community Management
   ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 
ความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีกอ่ใหเ้กดิการเรยีนรู ้ ศกัยภาพของกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการที่นำาไปสู่การจัดตั้งกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายบน
พื้นฐานทุนประเภทต่าง ๆ ของชุมชน
0102351 กระบวนการและเทคนิค 3(2-2-5)
   วิธีการพัฒนาชุมชน  
   Processes and Technical Methods of
   Community Development
   ศึกษาความหมาย ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน 
บทบาทและรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชน วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการใช้กระบวนการพัฒนาชุมชน ตลอดจนค้นหารูป
แบบ กระบวนการ และเทคนคิการพฒันาชุมชนท่ีเหมาะสม โดยใชก้รณี
ตัวอย่าง

0102352 ยุทธศาสตร์และการวางแผน 3(3-0-6)
   พัฒนาชุมชน  
   Strategy and Community Development
   Planning
   ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการ และเทคนิคในการ
วางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับการ
วางแผนพัฒนาชุมชน กระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การนำาแผนไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล บทบาทของภาคี
พัฒนาและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ในการวางแผนพัฒนาชุมชน 
กรณีตัวอย่างจากการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในท้องถิ่น 
0102353 การพัฒนาชุมชนชนบท 3(3-0-6)
   Rural Community Development
   ศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีการ
พัฒนาชนบท นโยบายและแนวทางการพัฒนาชนบท ผลจากการ
พัฒนาชนบททั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเลือกใช้หลักการ วิธีการ และ
กระบวนการทำางานเพื่อการพัฒนาชุมชนชนบท 
0102354 การพัฒนาชุมชนเมือง 3(3-0-6)
   Urban Community Development
   ศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีการ
พัฒนาเมือง นโยบายและแนวทางการพัฒนาเมือง และผลกระทบจาก
การพฒันาเมอืงในดา้นตา่ง ๆ  ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั การเลอืกใชห้ลกั
การ วิธีการ และกระบวนการทำางานเพื่อการพัฒนาชุมชนเมือง 
0102355 ภาวะผู้นำาในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
   Leadership in Community Development
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำาและภาวะผู้นำา บทบาท และ
ความสำาคัญของผู้นำาและภาวะผู้นำาต่อการพัฒนาชุมชน การประเมิน 
การส่งเสริม และการพัฒนาผู้นำาและภาวะผู้นำาเพื่อการพัฒนาชุมชน 
กรณีตัวอย่างจากผู้นำาชุมชน
0102361 การพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
   Sustainable Development
   ศึกษาความหมาย พัฒนาการ รูปแบบ และแนวคิดของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการและพลวัตของการพัฒนา รวมทั้งหลัก
ศาสนธรรมและระบบคุณค่าของสังคมที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล
หรือครัวเรือน กลุ่มหรือองค์กรชุมชน เครือข่าย และสังคมโดยรวม 
0102362 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6)
   Environment and Development
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ประเภท ความสำาคัญ และ
แนวคดิทฤษฎีของส่ิงแวดลอ้ม สภาพปัญหาของสิง่แวดลอ้มท้ังในระดบั
โลกและทอ้งถิน่ไทย การพฒันาทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ขบวนการ
เคลื่อนไหวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและนานาชาติ 
ระเบียบ กฎหมายและมาตรการในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0102363 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
   Community Economy for Development
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ และแนวคิดทฤษฎี
ที่เ ก่ียวข้องกับเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาและการพ่ึงตนเอง 
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชน กระบวนการ วิธีการหรือการจัดการ และ
เครือ่งมอืในการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน ความสมัพนัธร์ะหวา่งเศรษฐกจิ
ชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาค โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างชุมชนที่ประสบ
ความสำาเร็จ
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0102364 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
   Sufficiency Economy
   ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในฐานะปรัชญา 
กระบวนทัศน์แบบจำาลองทางเศรษฐกิจ และภูมิปัญญา แนวทางและ
เงื่อนไขของการพัฒนาเพื่อการดำาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งแนวปฏิบัติ กรอบ เกณฑ์ ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษา
จากกรณีตัวอย่างการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล หรือ
ครัวเรือน กลุ่มหรือองค์กรชุมชน เครือข่าย และองค์กรธุรกิจ
0102365 วิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 
   Small and Micro Community Enterprise 
   ศกึษาความหมาย และหลกัการของวสิาหกจิชมุชน แนวคดิ 
และรูปแบบการดำาเนินงานวิสาหกิจชุมชน  การบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนแบบเกื้อกูล และแบบผนึกพลัง ความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชนกับเศรษฐกิจชุมชนและทุนนิยม กระบวนการและวิธีการเรียนรู้ที่
จะกอ่ใหเ้กดิการสง่เสรมิและพฒันาวิสาหกจิชมุชน รวมทัง้กระบวนการ
พัฒนานักวิสาหกิจชุมชน 
0102366 เกษตรกรรมยั่งยืน 3(3-0-6) 
   Sustainable Agriculture
   ศึกษาความหมาย หลักการ และแนวคิดพื้นฐานของ
เกษตรกรรมยั่งยืน พัฒนาการของเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบนิเวศน์
การเกษตร รูปแบบของเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนระบบการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผลผลติ และการตลาดทัง้ใน
ระดบับคุคลหรอืครวัเรอืน กลุม่หรอืองคก์รชุมชน เครอืข่าย และองคก์ร
ธุรกิจ
0102371 การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
   Community Development Administration
   ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และองค์
ประกอบของการบริหารงานพัฒนา กระบวนการและกลวิธีในการ
บริหารงานพัฒนา การประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยศึกษาจาก
กรณีตัวอย่างการบริหารงานพัฒนาขององค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ  
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชน
0102372 การจัดการทรัพยากรชุมชน 3(3-0-6)
   Community Resource Management
   ศกึษาความหมาย ขอบขา่ย และความสำาคญัของทรพัยากร 
ชุมชน แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรชุมชน การประเมิน
สถานภาพ ปัญหาและการวางแผนการจัดการทรัพยากรชุมชนที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างการจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชน
0102373 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
   Human Resource Development
   ศึกษาแนวคิด ขอบข่าย และเป้าหมายของการพัฒนา
มนษุย ์กระบวนการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ปจัจยัสนบัสนนุการพฒันา
ทรพัยากรมนษุย ์รวมท้ังการนำาหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการจดัการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
0102374 การบริหารงานท้องถิ่น 3(3-0-6)
   Local Administration
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย หลักการ และความสำาคัญ
ของการบริหารงานท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอำานา
จกับการปกครองท้องถ่ินและองค์กรท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ทฤษฎี
การบริหารงานองค์กรท้องถิ่น เทคนิคการบริหารงานองค์กรท้องถิ่น
เพือ่เสรมิประสทิธิภาพและประสทิธผิลในการบรหิาร การมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการพฒันาท้องถ่ิน ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณป์จัจุบัน 
ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนท่ีเกิดจากการกระจายอำานาจสู ่
ท้องถิ่น และแนวทางการบริหารท้องถิ่นที่เหมาะสม

0102375 การติดตามและประเมินผลโครงการ 3(2-2-5)
   Project Monitoring and Evaluation 
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสำาคัญของการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ หลักการ แนวคิด รูปแบบ ตลอด
จนระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล กรณีตัวอย่างการประเมิน
โครงการของหนว่ยงานภาครฐัหรอืองคก์รชมุชน เขยีนโครงการ ตดิตาม
และประเมินผล และนำาเสนอผลการประเมินโครงการ  
0102376 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
   Knowledge Management for Development
   ศึกษาความหมาย รูปแบบ องค์ประกอบ และขั้นตอนใน
การจัดการความรู้ กระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการจัดการ
ความรู้ การวางแผนและปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน 
กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ที่ประสบความสำาเร็จ
0102381 การประกอบการชุมชน 3(3-0-6) 
   Community Enterprise 
   ศึกษาความหมาย หลักการ และแนวคิดของการประกอบ
การ ความสำาคัญของการประกอบการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังใน
ระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจชุมชน การประกอบการชุมชน นวัตกรรม 
รูปแบบและแนวทางในการประกอบการอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
จัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประกอบการ การจัดทำา
แผนประกอบการชุมชน โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างการประกอบการ
ที่ประสบความสำาเร็จทั้งระดับองค์กรชุมชนและองค์กรธุรกิจ
0102382 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
   เพื่อการประกอบการชุมชน
   Innovation and Technology for
   Community Enterprise
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ แนวคิด และบทบาท
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน การเลือกใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการประกอบการชุมชน การสร้าง การพัฒนา 
การส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการประกอบการชุมชน โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างชุมชน 
และองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ
0102383 กระบวนการเรียนรู้ 3(3-0-6)
   เพื่อการประกอบการชุมชน 
   Learning Process for Community Enterprise
   ศกึษาความหมาย ขอบขา่ย ความสำาคญั และแนวคดิของ
กระบวนการเรียนรู ้ขัน้ตอนและกระบวนการเรยีนรู้เพือ่การประกอบการ
และการพฒันาการประกอบการชุมชน การเกบ็รวบรวมข้อมลู วเิคราะห ์
สงัเคราะห ์จัดทำารายงานและบทความทางวชิาการ โดยศกึษาจากกรณี
ตัวอย่างการประกอบการชุมชนที่ประสบความสำาเร็จ 
0102421 เพศสภาพกับการพัฒนา 3(3-0-6)
   Gender and Development
   ศึกษาแนวคิด และความแตกต่างระหว่างเพศ (sex) และ
เพศสภาพ (gender) อันเนื่องด้วยลักษณะทางชีววิทยา และลักษณะ
ทางวัฒนธรรมกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
ค่านิยม และกฎหมายที่มีผลต่อการกำาหนดบทบาทหญิงชาย แนวทาง
การวเิคราะหแ์ละสง่เสรมิบทบาทหญิงชายในการกำาหนดนโยบาย แผน
งาน และโครงการพฒันาชุมชน โดยศกึษาจากกรณตัีวอยา่งบทบาทหญงิ
ชายในงานพัฒนาชุมชน
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0102422 สันติวิธีกับการพัฒนา 3(3-0-6)
   Peace and Development
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสำาคัญของสันติวิธี 
ปญัหาความขดัแยง้และความรนุแรงในระดับบคุคล ชุมชน และระหวา่ง
ประเทศ ลกัษณะ ประเภท และสาเหตขุองความรนุแรง สทิธมินษุยชน และ
หลักปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางและรูปแบบการจัดการความขัดแย้งแบบ
สันติวิธีในงานพัฒนาชุมชนโดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างชุมชนที่ประสบ 
ความสำาเร็จ
0102423 ทักษิณคดีศึกษา 3(3-0-6)
   Southern Thai Studies
   ศกึษาความหมาย ความสำาคญัของทกัษณิคดศีกึษา การนำา
ความรู้เกี่ยวกับทักษิณคดีศึกษามาใช้ในงานพัฒนาชุมชน ตลอดจน 
ศกึษาศกัยภาพและข้อจำากดัของภาคใตใ้นการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนื
บนพื้นฐานของทุนทางธรรมชาติ และทุนทางสังคมวัฒนธรรมของ 
ภาคใต้ 
0102451 การพัฒนาองค์กรประชาสังคม 3(3-0-6)
   Civil Society Development
   ศึกษาแนว ความหมาย ขอบข่าย และความสำาคัญของ
ประชาสังคม ฐานคิดเชิงทฤษฎี การก่อตัว และตัวอย่างองค์กรประชา
สังคมทั้งในและต่างประเทศ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจน
การสร้างองค์กรประชาสังคมในระดับต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน
0102452 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
   Communication for Development
   ศกึษาความหมาย ความสำาคญั และแนวคดิของการสือ่สาร 
องคป์ระกอบของกระบวนการสือ่สารบทบาทและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การสือ่สารกบัการพฒันา ปจัจยัท่ีมีอทิธพิลตอ่บทบาทการส่ือสารในการ
พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในลักษณะต่างๆ ของชุมชน 
ตลอดจนการคิดหาแนวทางและการพัฒนาการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
งานพัฒนาชุมชน
0102453 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
   Comparative Studies in
   Community Development
   ศกึษาวิเคราะห์แนวคดิ ปรชัญา รปูแบบ วิธกีารดำาเนนิงาน
พัฒนาชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความสำาเร็จและความล้ม
เหลวในการพฒันาชุมชน โดยศกึษาเปรยีบเทียบแนวคดิ การจัดองคก์ร 
การวางแผน การบริหารงาน และวิธีการดำาเนินงานการพัฒนาชุมชน
0102461 สุขภาพองค์รวมในชุมชน 3(2-2-5)
   Community Holistic Health
   ศึกษาความหมายและแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวม แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและดูแลสุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ
ของชุมชนโดยวิธีผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถ่ินกับความรู้สมัย
ใหม่ พฤติกรรมสุขภาพชุมชน ศึกษาการดำาเนินงานด้านการดูแลรักษา 
การปอ้งกนั และการเสรมิสรา้งสขุภาพแบบองคร์วมโดยการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ผล ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางพัฒนา

0102462 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 3(3-0-6)
   Community-based Tourism
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความสำาคัญ และพัฒนาการ 
แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวทางและรูป
แบบการประกอบการ ตลอดจนกระบวนการสง่เสรมิและพฒันาการท่อง
เทีย่วโดยชมุชนเปรยีบเทยีบกบัการทอ่งเทีย่วกระแสหลกั โดยศกึษาจาก
กรณีตัวอย่าง
0102491 การฝึกงานการพัฒนาชุมชน 9(0-27-0)
   Practicum in Community Development 
   ฝึกปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนในหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน เพือ่ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและเกดิการเรยีนรูป้ระสบการณ์
ในการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง การจัดระบบงาน การบริหารจัดการ
กระบวนการการดำาเนนิงานการพัฒนาชมุชน สภาพปัญหาและการแกไ้ข
ปญัหา โดยใชก้ารวจัิยตามกระบวนการและขัน้ตอนการพฒันาชมุชน นำา
เสนอผลการฝึกงาน
0102492 สหกิจศึกษา 9(0-27-0)
   Cooperative Education
   เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานการพัฒนาในหน่วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับระดับ
การศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ และเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ในการวิเคราะห์รูปแบบ
โครงสร้าง การจัดระบบงาน การบริหารจัดการกระบวนการการดำาเนิน
งานการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา โดยใช้การ
วิจัยตามกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาชุมชน นำาเสนอผลการฝึก 
ปฏิบัติงาน
0102493 สัมมนาการบริหารจัดการงานพัฒนา 3(2-2-5)
   Seminar on Development Administration
   and Management 
   ศึกษาการบริหารและจัดการงานพัฒนาในชุมชนประเด็น
ต่างๆ แลกเปลี่ยน อภิปราย และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการนำาเสนอ
ผลการศึกษา 
0102494 การสัมมนาการประกอบการชุมชน 3(2-2-5)
   Seminar on Community Enterprise
   ศกึษาการประกอบการชุมชนในประเด็นต่างๆ แลกเปลีย่น 
อภิปราย และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการนำาเสนอผลการศึกษา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 รอบรู ้ คูจ่รยิธรรม  เลศิล้ำาวิทยาการด้านการจดัการสารสนเทศและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 วัตถุประสงค์
 เพ่ือผลิตบณัฑติ สาขาวชิาสารสนเทศศกึษา ทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม  
 มีความรอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และมีคุณลักษณะ  
 ดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการสารสนเทศ สามารถ 
  ปฏิบัติ งานในหน่วยงานบริการสารสนเทศไ ด้อย่ างมี  
  ประสิทธิภาพ
 2. มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการสารสนเทศ  
  และสามารถประยุกต์กับความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศและ 
  สาขาวชิาท่ีเก่ียวข้องเพือ่การประกอบวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสม
 3. มีจรรยาบรรณและศรัทธาในวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เป็น
หลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 
หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 9 หน่วยกิต
 วิชาเอก   70 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ  41 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   29 หน่วยกิต
 วิชาโท   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา  9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ 3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)

 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 9 หน่วยกิต
 0106141 ความรู้เบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
 0106221 กิจกรรมและบริการสารสนเทศ 3(2-2-5)
 0106251 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักสารสนเทศ 3(3-0-6)
 วิชาเอก   70 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ  41 หน่วยกิต
 0106111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2(2-0-4)
 0106211 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1 3(2-2-5)
 0106212 การวิเคราะห์สารสนเทศ  2 3(2-2-5)
 0106241 การศึกษาผู้ใช้ 3(3-0-6)
 0106261 เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
 0106311 การวิเคราะห์สารสนเทศ 3(2-2-5)
    ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน                                  
 0106361 การจัดการฐานข้อมูลสำาหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
 0106362 ห้องสมุดดิจิทัล 3(2-2-5)
 0106363 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5)
 0106431 การจัดการสถาบันสารสนเทศ 3(3-0-6)
 0106451 การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา 3(2-2-5)
 0106452 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา 3(2-3-4)
 0106453 ประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศ 6(0-18-0)
 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   29 หน่วยกิต
 0106142 ทรัพยากรสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
    มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 0106143 การสื่อสารสำาหรับงานสารสนเทศ 2(2-0-4)
 0106161 ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4)
 0106222 บริการสารสนเทศสำาหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ 2(2-0-4)
 0106242 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3(2-2-5)
 0106243 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศชุมชน 2(2-0-4)
 0106244 สารสนเทศสำาหรับเด็กและเยาวชน 2(2-0-4)
 0106248 การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4)
 0106262 อินเทอร์เน็ตในงานสารสนเทศ  3(2-2-5)
 0106263 การจัดการสื่อ  3(2-2-5)
 0106264 การจัดการสำานักงานอัตโนมัต ิ 2(2-0-4)
 0106331 การจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ 2(2-0-4)
 0106341 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 2(2-0-4)
 0106342 ธุรกิจสารสนเทศ 2(2-0-4)
 0106343 การปรับแต่งสารสนเทศ 2(2-0-4)
 0106351 การสอนทางสารสนเทศศึกษา 3(2-2-5)
 0106364 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 3(2-2-5)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา พ.ศ. 2554
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 0106365 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
    สถาบันสารสนเทศ
 0106432 เครือข่ายสารสนเทศและภาคีความร่วมมือ 3(3-0-6)
 0106433 การตลาดสำาหรับสถาบันสารสนเทศ 2(2-0-4)
 0106441 การรู้สารสนเทศ 2(2-0-4)
 0106442 กฎหมายในงานสารสนเทศ 2(2-0-4)
 0106461 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
 วิชาโท   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
 ใหเ้ลอืกเรยีนวิชาโทใดๆ ท่ีเปดิสอนในมหาวิทยาลยัทักษณิ 1 วชิาโท  
 จำานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยคำาแนะนำาของ

อาจารยท์ีป่รกึษาและความเหน็ชอบจากหวัหนา้ภาควชิา/ประธานสาขา
วิชาที่นิสิตไปเลือกเรียนวิชานั้นๆ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จำานวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ โดยคำาแนะนำาและเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือเลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการประจำาส่วนงาน และได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ี
หลกัสตูรสงักดั ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน
ในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปีนับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0106111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2(2-0-4)
0000...  วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยฯ (เลือก) 3(........) 0106... วิชาเอกเลือก 3(........)
0000...  วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา (เลือก) 3(........) 0106... วิชาเอกเลือก 2(........)
0106141 ความรู้เบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) ........ วิชาเลือกเสรี 2(........)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
............ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0106221 กิจกรรม และบริการสารสนเทศ 3(2-2-5)
0106251 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักสารสนเทศ 3(3-0-6) 0106212 การวิเคราะห์สารสนเทศ 2 3(2-2-5)
0106211 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1 3(2-2-5) 0106.... วิชาเอกเลือก 3(........)
0106241 การศึกษาผู้ใช้ 3(3-0-6) 0106.... วิชาเอกเลือก 2(.........)
0106261 เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ 3(2-2-5) ........ วิชาเลือกเสรี 2(........)
0106.... วิชาเอกเลือก 3(........)  วิชาโท 6 หน่วยกิต 
0106.... วิชาเอกเลือก 2(.........)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0106361 การจัดการฐานข้อมูลสำาหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 0106362 ห้องสมุดดิจิทัล 3(2-2-5)
0106311 การวิเคราะห์สารสนเทศระบบหอสมุด  3(2-2-5) 0106363 การจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศ 3(2-2-5)
   รัฐสภาอเมริกัน  0106.... วิชาเอกเลือก 3(........)
0106.... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0106.... วิชาเอกเลือก 2(.........) 
0106.... วิชาเอกเลือก 2(.........)  วิชาโท 6 หน่วยกิต
............ วิชาเลือกเสรี 2(.........)
   วิชาโท 6 หน่วยกิต
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   17

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0106431 การจัดการสถาบันสารสนเทศ 3(3-0-6) 0106453 ประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศ 6(0-18-0)
0106451 การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา 3(2-2-5)
0106452 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา 3(2-3-4)
0106.... วิชาเอกเลือก 2(.........)
0106.... วิชาเอกเลือก 2(.........)
     รวมหน่วยกิต   13   รวมหน่วยกิต   6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/58

 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1  3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)

 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2  3(3-0-6)

 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)

 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0106111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2(2-0-4)

 0000... วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยฯ   (เลือก) 3(........) 0106... วิชาเลือก  3(........) 

 0000... วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา   (เลือก) 3(........) 0106... วิชาเลือก  2(........) 

 0106141 ความรู้เบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) ........ วิชาเลือกเสรี  2(........) 
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนต้น	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนปล�ย	 	 2/59	  

 ........ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0106221 กิจกรรม และบริการสารสนเทศ 3(2-2-5)

 0106251 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักสารสนเทศ 3(3-0-6) 0106212 การวิเคราะห์สารสนเทศ 2  3(2-2-5)

 0106211 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1  3(2-2-5) 0106.... วิชาเลือก  3(........)  

 0106241 การศึกษาผู้ใช้  3(3-0-6) 0106.... วิชาเลือก  2(.........)  

 0106261 เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ  3(2-2-5) ........ วิชาเลือกเสรี  2(........)  

 0106.... วิชาเลือก  3(........)  วิชาโท 6  หน่วยกิต     

 0106.... วิชาเลือก  2(.........)      	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19

	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/60

 0106361 การจัดการฐานข้อมูลส�าหรับงานสารสนเทศ 3(2-2-5) 0106362 ห้องสมุดดิจิทัล 3(2-2-5)

 0106311 การวิเคราะห์สารสนเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 3(2-2-5) 0106363 การจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศ 3(2-2-5)

 0106.... วิชาเลือก 3(.........) 0106.... วิชาเลือก 3(........)  

 0106.... วิชาเลือก 2(.........) 0106.... วิชาเลือก 2(.........)  

 ........ วิชาเลือกเสรี 2(........)  วิชาโท 6  หน่วยกิต   

  วิชาโท 6  หน่วยกิต       	 	
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 17

	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/61

	0106431 การจัดการสถาบันสารสนเทศ 3(3-0-6) 0106453 ประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศ 6(0-18-0)

 0106451 การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา 3(2-2-5)      

 0106452 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา 3(2-3-4)      

 0106.... วิชาเลือก 2(.........)      

 0106.... วิชาเลือก 2(.........)     
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 13	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6		

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่�	133	หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255828
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255630

คำาอธิบายรายวิชา

0106241 การศึกษาผู้ใช้ 3(3-0-6)
   User Studies
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ การแสวงหา 
การใช้สารสนเทศของผู้ใช้ หลักการและกระบวนการศึกษาผู้ใช้สาร 
สนเทศรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
0106242 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                3(2-2-5)
   Serials Management
   ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นและกระบวนการจัดการสิ่งพิมพ์ 
ต่อเนื่อง สาระสังเขป การประยุกต์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
การจัดทำาดรรชนี
0106243 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศชุมชน 2(2-0-4)
   Community Information Resources
   Management 
   ศึกษารูปแบบของสารสนเทศชุมชนประเภทต่างๆ ทั้งที่ 
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการรวบรวมและจัด
เก็บสารสนเทศชุมชน การบริการและการเข้าถึงแหล่งผลิต แหล่ง 
จัดเก็บ และการให้บริการสารสนเทศชุมชน รวมถึงการจัดตั้งเครือข่าย
สารสนเทศชุมชน
0106244 สารสนเทศสำาหรับเด็กและเยาวชน         2(2-0-4)
   Information for Children and Teenagers
   ศึกษาขอบเขต ประเภท คุณลักษณะสารสนเทศสำาหรับ
เด็กและเยาวชน การคัดเลือกสารสนเทศ โปรแกรมหรือเกมให้เหมาะ
สมกับวัยและความสนใจของเด็กและเยาวชน
0106248 การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4)
   Local Wisdom Information Management
   ศึกษาขอบเขต ความสำาคัญ คุณค่า ประเภทของ 
ภูมปัิญญาทอ้งถ่ิน กระบวนการจัดการความรู้ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ปราชญ ์
ชาวบ้าน การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงศึกษาดูงาน
แหล่งสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
0106251 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักสารสนเทศ 3(3-0-6)
   English for Information Scientist
   ศกึษาภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นสารสนเทศ ฝกึ
ทกัษะการอา่นจบัใจความ การแปลความ การตคีวาม และการสรุปความ
จากเอกสาร
0106261 เทคโนโลยีในงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
   Technology in Information Work
   ศึกษาพัฒนาการ ขอบเขต บทบาทและการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสารสนเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติ
การใช้เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและศึกษาดูงาน
0106262 อินเทอร์เน็ตในงานสารสนเทศ        3(2-2-5)
   Internet in Information Work
   ศึกษาความสำาคัญ ประเภท และบริการบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เครื่องมือช่วยค้น การประเมินสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติการใช้
อินเทอร์เน็ตในงานสารสนเทศ
0106263 การจัดการสื่อ                             3(2-2-5)
   Media Management
   ศกึษาความรูเ้บ้ืองตน้และกระบวนการจัดการสือ่โสตทศัน์ 
สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์และสือ่ประสม  รวมทัง้การบรหิารจดัการศนูยบ์รกิาร
สื่อและฝึกปฏิบัติ 

0106111 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2(2-0-4)
   Information Resources Development
   ศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การ
ประยุกต์เทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความร่วมมือ 
กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และการสงวนรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
0106141 ความรู้เบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
   Introduction to Information Science
   ศกึษาขอบเขตและพัฒนาการของสารสนเทศ ประเภทและ
ความสำาคัญของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และจริยธรรมวิชาชีพ 
0106142 ทรัพยากรสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
   มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
   Information Resources in Social Sciences,
   Humanities and Sciences
   ศึกษาขอบเขต ประเภท หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณค่า 
แหล่งผลิตและการเผยแพร่สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคคลและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
0106143 การสื่อสารสำาหรับงานสารสนเทศ 2(2-0-4)
   Communication for Information Work
   ศึกษาแนวคิด ความสำาคัญและการสื่อสารในงานสาร 
สนเทศ  เทคนิคเกี่ยวกับการอ่าน การสรุปความ การย่อความ และการ
เขียนเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ
0106161 ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2(2-0-4)
   Electronic Information Resources
   ศึกษาขอบเขต ประเภท และความสำาคัญของทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การเลือก การประเมิน และการบริการ 
ผู้ผลิตและจำาหน่ายสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0106211 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1        3(2-2-5)
   Information Analysis 1
   ศึกษาการจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบการจัดหมู่หนังสือที่
สำาคญั การวเิคราะหส์ารสนเทศเพือ่การจดัหมวดหมูต่ามระบบทศนยิม 
ดิวอี้  การกำาหนดหัวเรื่องเพื่อการสืบค้นและการเข้าถงึสารสนเทศ  การ
ประยุกต์เทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติ
0106212 การวิเคราะห์สารสนเทศ  2            3(2-2-5)
   Information Analysis 2
   บุรพวิชา : 0106211
   ศกึษาการทำารายการสารสนเทศเพือ่การสบืคน้และการเข้า
ถงึสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการลงรายการ การประยกุต์
เทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติ
0106221 กิจกรรมและบริการสารสนเทศ 3(2-2-5)
   Activities and Information Services
   ศึกษาประเภท ความสำาคัญ การจัดกิจกรรมและบริการ
สารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการ
สารสนเทศ การประเมินผล และฝึกปฏิบัติ 
0106222 บริการสารสนเทศสำาหรับผู้ใช้กลุ่มพิเศษ 2(2-0-4)
   Information Services for Special Users
   ศกึษาแนวคดิ รปูแบบ วธิกีารใหบ้รกิารสารสนเทศสำาหรบั
ผู้ใช้กลุ่มพิเศษโดยการบูรณาการความรู้ด้านสารสนเทศและทฤษฎีทาง
จิตวิทยา
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0106264 การจัดการสำานักงานอัตโนมัติ  2(2-0-4)
   Office Automation Management 
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำานักงานอัตโนมัติและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการสำานักงาน
อัตโนมัติและแนวโน้มการจัดการสำานักงานอัตโนมัติในอนาคต
0106311 การวิเคราะห์สารสนเทศ
   ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน             3(2-2-5)
   Library of Congress Classification
   ศึกษาการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ การกำาหนด
เลขเรียกหนังสือ และการกำาหนดหัวเรื่องตามระบบหอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน รวมทั้งการประยุกต์เทคโนโลยี และฝึกปฏิบัติ
0106331 การจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ 2(2-0-4)
   Knowledge Management in
   Information Work
   ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ กระบวนการ  
กลยทุธ ์เทคโนโลย ีและแนวโนม้ในการจดัการความรูใ้นงานสารสนเทศ  
0106341 การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ 2(2-0-4)
   Records and Archives Management
   ศึกษาความรู้และกระบวนการจัดการเอกสาร และ
จดหมายเหตุ  รวมถึงการเลือกและการประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
0106342 ธุรกิจสารสนเทศ 2(2-0-4)
   Information Business
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ผู้บริโภค การจัดบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ แนวโน้มของ
ธุรกิจสารสนเทศ รวมถึงจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0106343 การปรับแต่งสารสนเทศ 2(2-0-4)
   Information Consolidation
   ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการปรบัแตง่สารสนเทศ การคดัเลอืก 
ประเมนิ วเิคราะห์ สงัเคราะห ์จดัรปูแบบ เผยแพร ่และนำาสง่สารสนเทศ
ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้ฉพาะกลุม่โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร
0106351 การสอนทางสารสนเทศศึกษา 3(2-2-5)
   Teaching Information Studies
   ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ การออกแบบ
และจัดระบบการเรียนการสอนทางสารสนเทศศึกษา และวิธีการสอน
แบบตา่งๆ การจดัทำาแผนการเรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผล 
รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
0106361 การจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
   สำาหรับงานสารสนเทศ  
   Database Management for Information Work
   ศึกษาความรู้เก่ียวกับฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล 
โปรแกรมสำาเรจ็รปูในการสรา้งและจดัการฐานข้อมูล การออกแบบและ
พัฒนา โดยเน้นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
การประยุกต์กับงานสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติ 
0106362 ห้องสมุดดิจิทัล             3(2-2-5)
   Digital Library 
   ศึกษาแนวคิด รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบ
ของห้องสมุดดิจิทัล เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล การ
พัฒนาสารสนเทศดิจิทัล การใช้และประเมินผล ผลกระทบต่อวิชาชีพ
สารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศดิจิทัล

0106363 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5)
   Information Storage and Retrieval
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  
ลักษณะการจัดเก็บ เทคโนโลยีในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ  
ภาษาดรรชนี เครื่องมือ หลักการและกลยุทธ์ในการสืบค้นสารสนเทศ 
การประเมินผลการสืบค้น และฝึกปฏิบัติ
0106364 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ                   3(2-2-5)
   Library Automation System
   ศึกษาแนวคิด โครงสร้าง และหลักการทำางานของระบบ
หอ้งสมดุอตัโนมตั ิระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัทิีส่ำาคญั การเลอืกและเตรียม
การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และฝึกใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
0106365 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
   สถาบันสารสนเทศ
   Design and Development of
   Information Institute Website
   ศกึษากระบวนการพฒันา การเผยแพร ่การบำารงุรกัษา การ
วิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์ สถาบันสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
เว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
0106431 การจัดการสถาบันสารสนเทศ           3(3-0-6)
   Information Institute Management
   ศึกษาหลักการและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการสถาบัน
สารสนเทศ  หลักและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ  มาตรฐานเกี่ยวกับสถาบันสารสนเทศ การประกัน
คุณภาพบทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการ ศึกษาดูงานการจัดการ
สถาบันสารสนเทศ
0106432 เครือข่ายสารสนเทศและภาคีความร่วมมือ 3(3-0-6)
   Information Network and Consortium
   ศึกษาขอบข่าย ประเภท โครงสร้าง องค์ประกอบ บริการ
และกิจกรรมของเครอืข่ายและภาคขีองสถาบันสารสนเทศ เครอืข่ายและ
ภาคีที่สำาคัญ แนวโน้มความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายและภาคี
0106433 การตลาดสำาหรับสถาบันสารสนเทศ 2(2-0-4)
   Marketing for Information Institute
   ศกึษาแนวคดิ หลกัการ ความสำาคญั กลยทุธข์องการตลาด 
การประชาสมัพนัธ์ จรรยาบรรณนกัการตลาด และการประยกุต์สำาหรบั
สถาบันสารสนเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
0106441 การรู้สารสนเทศ 2(2-0-4)
   Information Literacy
   ศึกษาหลักการ ความสำาคัญของการรู้สารสนเทศ 
กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการรู้สารสนเทศ และมาตรฐาน
การรู้สารสนเทศ
0106442 กฎหมายในงานสารสนเทศ 2(2-0-4)
   Laws in Information Work 
   ศึกษาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปญัญา กฎหมายเก่ียวกบัการผลติและเผยแพรส่ารสนเทศ กฎหมาย
เกี่ยวกับงานสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
0106451 การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา     3(2-2-5)
   Research in Information Studies
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
แหล่งข้อมูลงานวิจัย  ฝึกทักษะการเขียนเค้าโครงวิจัยทางสารสนเทศ
ศาสตร์และการนำาเสนอ
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0106452 สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา       3(2-3-4)
   Seminar in Information Studies
   ศกึษา คน้ควา้ และวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหาจากหวัขอ้เรือ่ง
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์ นำาเสนอด้วยรูปแบบการสัมมนา 
0106453 ประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศ 6(0-18-0)
   Professional Experience in Information 
   ฝกึปฏบิตังิานดา้นการบรหิารจดัการสำานกังาน การจัดการ
สารสนเทศ การบรกิารสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศในสถาบนั
สารสนเทศภาครัฐ หรือเอกชน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนปกติ  
และทำาวิจัยจากงานท่ีปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย
เลือกหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตามความสนใจหรือความถนัด

0106461 คอมพิวเตอร์กราฟิกในงานสารสนเทศ 3(2-2-5)
   Computer Graphic in Information Work
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิเก่ียวกับการนำาคอมพวิเตอรก์ราฟกิ
มาใช้ในงานสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำากราฟิก ภาพ
เคลื่อนไหว  ข้อความเสียง และเทคนิคอื่นๆ และฝึกปฏิบัติ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 รอบรูป้ระวตัศิาสตร ์ สามารถวิเคราะห์คิด พินจิตนเอง และรูเ้ทา่ทนั 
 สถานการณ์
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการวางรากฐานการแสวงหาองค์ความรู้ทาง 
 ด้านประวัติศาสตร์ รวมท้ังศาสตร์อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจะได้ 
 เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาของท้องถ่ิน ประเทศชาติและความ 
 สัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจวิชาการทางประวัติศาสตร์ ทั้งระดับ 
  ทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบัภมูภิาค เพือ่เขา้ใจเหตกุารณใ์นอดตี  
  ปัจจุบัน และอนาคต
 2. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล เป็นกลาง และมี 
  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. สามารถแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์
 4. สามารถบรูณาการความรูท้างประวัตศิาสตรกั์บศาสตรส์าขาอืน่  
  เพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่น สังคม ชุมชน และประเทศชาติ หรือ 
  เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาประวัตศิาสตร ์ เปน็หลกัสตูร 
4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   78 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   42 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต
 วิชาโท    ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   78 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   42 หน่วยกิต
 หมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
 0107301 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
 0107302 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3(2-2-5)
 หมวดประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 0107111 อารยธรรมไทย 3(3-0-6)
 0107211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 0107212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 0107313 ประวัติศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทย 3(2-2-5)
 หมวดประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 0107221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
 0107421 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
 หมวดประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
 0107131 อารยธรรมตะวันออก     3(3-0-6)
 0107231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6)
 หมวดประวัติศาสตร์เอเชียใต้
 0107241 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 3(3-0-6)
 หมวดประวัติศาสตร์ยุโรป
 0107151 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)
 0107251 ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
    คริสต์ศตวรรษที่ 15-18
 หมวดประวัติศาสตร์อเมริกา
 0107361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต
 หมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
 0107201 การอ่านทางประวัติศาสตร์  3(2-2-5)
 0107202 เพศสภาวะในประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
 0107203 ประวัติศาสตร์เครือข่ายการค้าทางทะเล 3(3-0-6)
 0107303 ภาพยนตร์และดนตรีในมิติประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
 0107401 สัมมนาประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
 0107402 สัมมนาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
 0107403 ประวัติศาสตร์องค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0107404 สงครามและสันติภาพในประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255832

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255634

 0107405 พิพิธภัณฑ์วิทยา 3(3-0-6)
 0107406 การเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
 หมวดประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 0107213 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(2-2-5)
 0107214 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ 3(3-0-6)
    ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
 0107215 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5)
 0107311 ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
    ในประเทศไทย
 0107312 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0107411 วรรณกรรมไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
 0107412 ประวัติศาสตร์ชุมชนของชาติพันธุ์ 3(3-0-6)
    ไท-มลายู
 0107413 โบราณคดีภาคใต้ 3(2-2-5)
 0107414 วรรณกรรมท้องถิ่นในมิติทาง 3(3-0-6)
    ประวัติศาสตร์
 0107415 สัมมนาประวัติศาสตร์ภาคใต้ 3(2-2-5)
 0107416 ประวัติศาสตร์ลุ่มทะเลสาบสงขลา 3(2-2-5)
 0107417 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5)
 หมวดประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 0107222 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
    ร่วมสมัย     
 0107321 ประวัติศาสตร์นิพนธ์คาบสมุทร 3(2-2-5)
    ไทย-มลายู และหมู่เกาะในเอเชีย
    ตะวันออกเฉียงใต้

 0107322 ประวัติศาสตร์พหุสังคมในเอเชีย 3(3-0-6)
    ตะวันออกเฉียงใต้
 หมวดประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
 0107331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย 3(3-0-6)
 0107431 จีนกับการเมืองโลก 3(3-0-6)
 หมวดประวัติศาสตร์เอเชียใต้
 0107341 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย 3(3-0-6)
 0107342 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 3(3-0-6)
 หมวดประวัติศาสตร์ยุโรป
 0107451 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย 3(3-0-6)
 0107452 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 3(3-0-6)
 หมวดประวัติศาสตร์อเมริกา
 0107461 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก 3(3-0-6)
 วิชาโท    ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
 ใหเ้ลอืกเรยีนวิชาโทใดๆ ทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัทกัษิณ 1 วชิาโท  
 จำานวน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยคำาแนะนำาของอาจารย์ที่ 
 ปรึกษาและความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา 
 ที่นิสิตไปเลือกเรียนวิชานั้นๆ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิ หรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0000...... วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยฯ   (เลือก) 3(........) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000...... วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา   (เลือก) 3(........) 0107131 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6)
0107111 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 0107151 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000..... ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(……..) 0107212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6)
0107211 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6) 0107221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
0107231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 0107251 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่15-18 3(3-0-6)
0107241 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 3(3-0-6) 0107… วิชาเอกเลือก 3(.........)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........)  วิชาโท 6  หน่วยกิต 
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0107301 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 0107302 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3(2-2-5)
0107361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6) 0107313 ประวัติศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทย 3(2-2-5)
0107… วิชาเอกเลือก 3(..........) 0107… วิชาเอกเลือก 3(..........)
0107… วิชาเอกเลือก 3(..........) 0107… วิชาเอกเลือก 3(..........)
   วิชาโท 6 หน่วยกิต   วิชาโท 6 หน่วยกิต 
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนต้น	 	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนปล�ย	 	 2/58	 	

 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1  3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)  

 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2  3(3-0-6)

 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)

 0000... วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยฯ   (เลือก) 3(........) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  

 0000... วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา   (เลือก) 3(........) 0107131 อารยธรรมตะวันออก  3(3-0-6)  

 0107111 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 0107151 อารยธรรมตะวันตก  3(3-0-6)  
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	

	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/60	 	
 0107301 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) 0107302 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3(2-2-5) 
 0107361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา  3(3-0-6) 0107313 ประวัติศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทย 3(2-2-5)  
 01073… วิชาเลือก  3(.........) 01073… วิชาเลือก  3(.........)  
 01073… วิชาเลือก  3(.........) 01073… วิชาเลือก  3(.........)  
 ........ วิชาโท 1  รายวิชา  3(.........) ........ วิชาโท 1  รายวิชา  3(.........)
	 ........ วิชาโท 1  รายวิชา  3(.........) ........ วิชาโท 1  รายวิชา  3(.........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2	 ภ�คเรียนต้น	 	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภ�คเรียนปล�ย	 	 2/59	
 0000... ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(.........) 0107212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่  3(3-0-6)  
 0107211 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6) 0107221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)  
 0107231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 0107251 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่15-18 3(3-0-6)  
 0107241 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้  3(3-0-6) 01072… วิชาเลือก  3(.........)  
 ........ วิชาเลือกเสรี  3(........) ........ วิชาโท 1  รายวิชา  3(.........)  
 ........ วิชาเลือกเสรี  3(........) ........ วิชาโท 1  รายวิชา  3(.........)  
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	
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คำาอธิบายรายวิชา

0107111 อารยธรรมไทย 3(3-0-6)
   Thai Civilization
   ศกึษาอารยธรรมไทยเกีย่วกบัพืน้ฐานสงัคม การเมอืงการ
ปกครอง เศรษฐกิจ โลกทัศน์ ภูมิปัญญา ศาสนา ความเชื่อ วรรณกรรม 
และศิลปกรรมของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
0107131 อารยธรรมตะวันออก 3(3-0-6)
   Eastern Civilization
   ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกตั้งแต่ยุคก่อน
ประวตัศิาสตรถ์งึปจัจบุนั โดยเนน้อารยธรรมอนิเดยี อารยธรรมจีน และ
อารยธรรมญี่ปุ่น
0107151 อารยธรรมตะวันตก 3(3-0-6)
   Western Civilization
   ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่ยุคกรีก 
โรมัน ศาสนาจักร การฟื้นฟูศิลป-วิทยาการ ยุคภูมิธรรมจนถึงยุคใหม่
0107201 การอ่านทางประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
   Readings in History
   ศึกษาวิธีการอ่านทางประวัติศาสตร์ ฝึกอ่านเอกสาร 
หลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ัง้ปฐมภมูแิละทตุยิภมูทิีเ่ปน็ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการวิเคราะห์ ตีความ และสรุปความ เพื่อ
เป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
0107202 เพศสภาวะในประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
   Gender in History
   ศึกษาการก่อรูปและการดำารงอยู่ในสังคมของความเป็น
หญงิชาย ความหลากหลายทางเพศ และวาทกรรมทีว่่าด้วยเพศสภาวะ
0107203 ประวัติศาสตร์เครือข่ายการค้าทางทะเล 3(3-0-6)
   History of Maritime Trade Networks
   ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของการค้าทางทะเล 
เครือข่ายการค้าทางทะเล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0107211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ 3(3-0-6)
   Pre-Modern Thai History
   ศกึษาพฒันาการทางการเมอืงการปกครอง  เศรษฐกจิและ
สังคมไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 
0107212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6)
   Modern Thai History
   ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงและผล 
กระทบทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการปฏิรูป
ประเทศให้ทันสมัยตั้งแต่สนธิสัญญาบาวริง พ.ศ. 2398 ถึงปัจจุบัน 
0107213 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(2-2-5)
   History of Art  in Thailand
   ศกึษาพฒันาการประวตัศิาสตรศ์ลิปะในประเทศไทยตัง้แต่
สมยักอ่นประวตัศิาสตรถ์งึปจัจบุนั โดยเนน้การฝกึปฏบิตัภิาคสนามและ
การประยุกต์

0107214 ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ 3(3-0-6)
   ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
   History of Thai’s Foreign Relations
   ศึกษาความสัมพันธ์ที่สำาคัญระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแต่ยุค
สุโขทัยถึงปัจจุบัน
0107215 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5)
   Local History
   ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีารการศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ 
ความก้าวหน้าและการขยายตัวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติภาคสนามโดยเน้นพื้นที่บริเวณลุ่มทะเลสาบ
สงขลาและพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
0107221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
   History of Southeast Asia
   ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ
และชุมชนต่างๆ ก่อนการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยม โดยเน้นด้าน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
0107222 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
   ร่วมสมัย
   History of Contemporary Southeast Asia
   ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ลัทธิชาตินิยมและสังคมนิยมของ
รัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งแต่สมัยลัทธิจักรวรรดินิยมถึง
ปัจจุบัน
0107231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 3(3-0-6)
   History of East Asia
   ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  และอารยธรรมของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตั้งแต่เริ่ม
สมัยประวัติศาสตร์ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19
0107241 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ 3(3-0-6)
   History of South Asia
   ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียใต้ด้านการเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ สังคม และอารยธรรมของ อนุทวีปอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณ
ถึงสมัยอาณานิคม
0107251 ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ 3(3-0-6)
   ศตวรรษที่ 15-18  
   History of Europe in the 15th-18th Centuries
   ศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรป ด้านการเมืองการปกครอง  
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการตั้งแต่คริสต์
ศตวรรษที่ 15 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0107421 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 0107… วิชาเลือก 3(........)
0107… วิชาเลือก  3(........) 0107… วิชาเลือก 3(........)
0107… วิชาเลือก  3(........) 0107… วิชาเลือก 3(........)
0107… วิชาเลือก  3(........) 0107… วิชาเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/61

	0107421 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 01074… วิชาเลือก 3(........) 

 01074… วิชาเลือก 3(........) 01074… วิชาเลือก 3(........)

 01074… วิชาเลือก 3(........) 01074… วิชาเลือก 3(........)

 01074… วิชาเลือก  3(........) 01074… วิชาเลือก  3(........) 
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 12	 	 	 รวมหน่วยกิต	 12	

	 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่�	132	หน่วยกิต
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0107301 ปรัชญาและระเบียบวิธีทาง 3(2-2-5)
   ประวัติศาสตร์  
   Philosophy and Historical Methodology 
   ศกึษาปรชัญา แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับประวตัศิาสตร ์
และระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์  ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์
0107302 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 3(2-2-5)
   Historiography
   ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
ตั้งแต่สมัยจารีตจนถึงปัจจุบัน และฝึกการวิพากษ์ทางประวัติศาสตร์
0107303 ภาพยนตร์และดนตรีในมิติประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
   Movies and Music in History
   ศึกษาภาพยนตร์และดนตรีในฐานะที่เป็นภาพสะท้อน
ความคดิ คา่นยิม และความรูส้กึของผูค้นในแตล่ะยคุสมัย ตามหลกัการ
วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์
0107311 ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
   ในประเทศไทย 
   History for Tourism in Thailand
   ศกึษาแนวคดิ หลกัการ วิธีการด้านการจดัการทอ่งเทีย่วเชงิ
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวและความรู้ทางประวัติศาสตร์ของแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญัในประเทศไทย ฝกึจดัการทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์
0107312 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย 3(3-0-6)
   Economic and Social History of Thailand
   ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  สังคม
ของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน
0107313 ประวัติศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทย 3(2-2-5)
   History of Southern Thailand
   ศึกษาพัฒนาการของภาคใต้และดินแดนที่เก่ียวข้อง  
ตั้งแต่เริ่มสมัยประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบันในด้านการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การอพยพเคลื่อนย้าย และการตั้ง
ถิ่นฐานของชาติพันธุ์ต่างๆ ตลอดจนกระบวนการผสมผสานทาง 
เชื้อชาติ วัฒนธรรม  และฝึกปฏิบัติภาคสนาม
0107321 ประวัติศาสตร์นิพนธ์คาบสมุทร 3(2-2-5)
   ไทย-มลายูและหมู่เกาะในเอเชีย
   ตะวันออกเฉียงใต้      
   Historiography of Thai-Malay
   Peninsula and  Southeast 
   Asia’s  Archipelagoes
   ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการประวัติศาสตร์นิพนธ์ใน
คาบสมุทรไทย-มลายู และหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่
สมัยจารีตจนถึงปัจจุบัน ฝึกศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์เฉพาะกรณี
0107322 ประวัติศาสตร์พหุสังคมในเอเชีย 3(3-0-6)
   ตะวันออกเฉียงใต้
   History of Plural Societies in Southeast Asia
   ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสังคมหลายเชื้อ
ชาติ ศาสนา วฒันธรรม โดยเนน้พืน้ท่ีบรเิวณคาบสมทุรไทย-มลาย ูและ
หมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0107331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกร่วมสมัย 3(3-0-6)
   History of Contemporary East Asia
   ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลี 
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน

0107341 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ร่วมสมัย 3(3-0-6)
   History of Contemporary South Asia
   ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และอารยธรรมของอนุทวีปอินเดีย ตั้งแต่
สมัยจักรวรรดินิยมถึงปัจจุบัน
0107342 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 3(3-0-6)
   History of Middle East
   ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและอารยธรรมของโลกอาหรับ บทบาท
ตะวนัออกกลางทีม่ตีอ่โลกมสุลมิ เศรษฐกจิ และการเมอืงโลกในปจัจบุนั
0107361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
   History of the United States of America
   ศึกษาการจัดตั้งอาณานิคมของชาติยุโรปในอเมริกา และ
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งแต่สมัยอาณานิคมถึงสงครามโลกครั้งที่สอง
0107401 สัมมนาประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
   Seminar in History
   สมัมนาในประเดน็สำาคญัทีเ่กีย่วข้องกับประวตัศิาสตร ์โดย
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า จัดทำารายงาน และ 
นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0107402 สัมมนาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5)
   Seminar in Contemporary World Affairs
   สัมมนาในประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำาคัญ
ของโลกหลงัสงครามเยน็ โดยใช้วธีิการทางประวติัศาสตรใ์นการค้นคว้า 
ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำารายงานและนำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0107403 ประวัติศาสตร์องค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   History of  International  Organizations
   ศกึษาแนวคดิและพฒันาการขององคก์ารระหวา่งประเทศ
ต้ังแต่มีการจัดต้ังสันนิบาตชาติ โครงสร้างและการทำางานขององค์การ
สหประชาชาติ องค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง และสังคม
0107404 สงครามและสันติภาพในประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
   War and Peace in History
   ศกึษาปจัจยัและรปูแบบทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ในภมูภิาค
ต่างๆ ของโลก ตั้งแต่เริ่มต้นสมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้ง
ความพยายามในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยชาติ
0107405 พิพิธภัณฑ์วิทยา 3(3-0-6)
   Museology
   ศกึษาประวตั ิพฒันาการ การบรหิารจดัการ และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานพพิธิภณัฑ ์รวมถงึบทบาทของพิพธิภณัฑต์อ่สงัคมไทย
0107406 การเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ 3(2-2-5)
   Historical Feature Writing
   ศกึษาหลกัการและกลวธีิการเขียนสารคดีเชิงประวตัศิาสตร ์
ฝกึปฏบัิตกิารเขยีนทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ นำาเสนอเรือ่งราวเกีย่ว
กับบุคคล เหตุการณ์และสถานที่ในประวัติศาสตร์ 
0107411 วรรณกรรมไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
   Thai Literature in Historical Perspectives  
   ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมไทยท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ 
โดยเน้นมิติทางประวัติศาสตร์
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0107412 ประวัติศาสตร์ชุมชนของชาติพันธุ์ 3(3-0-6)
   ไท-มลายู
   History of Ethnic Communities
   of the Tai-Melayu
   ศกึษาและวิเคราะห ์พฒันาการของชาตพินัธุไ์ท-มลาย ูใน
ดา้นการเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม ตลอดจนรปู
แบบความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
0107413 โบราณคดีภาคใต้         3(2-2-5)
   Archaeology of Southern Thailand
   ศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 
และฝึกปฏิบัติภาคสนาม
0107414 วรรณกรรมท้องถิ่นในมิติ 3(3-0-6)
   ทางประวัติศาสตร์  
   Local Literature in Historical Perspectives  
   ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ร่วมสมัย  โดย
เน้นมิติทางประวัติศาสตร์
0107415 สัมมนาประวัติศาสตร์ภาคใต้ 3(2-2-5)
   Seminar in Southern Thai History
   สัมมนาในประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ 
ภาคใต้และดินแดนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการ
ศึกษาค้นคว้า จัดทำารายงานและนำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0107416 ประวัติศาสตร์ลุ่มทะเลสาบสงขลา 3(2-2-5)
   History of Songkhla Lake Basin
   ศกึษาพฒันาการทางประวตัศิาสตร ์การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกจิ สงัคม และศลิปวัฒนธรรม ในบรเิวณลุม่ทะเลสาบสงขลาตัง้แต่
อดตีจนถงึปจัจบุนั และฝกึปฏิบตัติามระเบยีบวิธกีารทางประวติัศาสตร ์
0107417 ประวัติศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5)
   Family  History
   ศึกษาแนวคิด หลักการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ครอบครัวตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ และฝึก
ปฏิบัติ

0107421 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
   ASEAN Community
   ศึกษาพัฒนาการด้านอุดมการณ์ โครงสร้าง และบทบาท
ของประชาคมอาเซียนตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน
0107431 จีนกับการเมืองโลก 3(3-0-6)
   China and World Politics
   ศึกษาการขึ้นสู่ความเป็นมหาอำานาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ การดำาเนินนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ของจีน
กับภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ถึงปัจจุบัน
0107451 ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย 3(3-0-6)
   History of Contemporary Europe
   ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของยโุรปและบทบาทของชาติ
ยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน
0107452 ประวัติศาสตร์รัสเซีย 3(3-0-6)
   History of Russia
   ศกึษาประวติัศาสตรร์สัเซยีสมยัสถาปนาอาณาจกัรรัสเซยี 
การปฏิวัติบอลเชวิค การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต รวมทั้งบทบาทของรัสเซียในโลกปัจจุบัน
0107461 สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก 3(3-0-6)
   The United States of America
   and World Politics
   ศกึษาการข้ึนสูค่วามเป็นมหาอำานาจของสหรฐัอเมริกาใน
ศตวรรษที่ 20 การดำาเนินนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ของ
สหรัฐอเมริกากับภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 สรา้งความเขา้ใจภาษา รูค้ณุคา่วรรณกรรม นำาพฒันาตนและสงัคม
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 เปน็หลกัสตูรทีท่ำาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูภ้าษาไทยอยา่งถอ่งแท ้มคีวามรู ้
รักษ์ภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เป็นคนมีเหตุมีผล 
และมโีลกทศันเ์ชงิบวก เปน็ผูม้คีวามรูท้ัง้เชงิกวา้ง คอื สามารถบรูณาการ 
ศาสตรอ์ืน่ทีเ่กีย่วข้องกับสาขาวิชาภาษาไทยได้ และเชงิลกึ คอื มคีวามรู ้
จริงในสาขาวิชา สามารถส่ือสารและเข้าใจความคิดจิตใจของคนไทยที่
แสดงออกทางภาษาไทยได้อย่างดี
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ภาษาไทยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน สามารถสื่อสารด้วย 
ภาษาไทยได้อย่างเป็นแบบฉบับ
 2. สามารถประยุกต์ความรู้ภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ และใช้
ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 3. ตระหนกัและซาบซึง้ในคณุคา่ของภาษาและวฒันธรรมไทย สรา้ง
และสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
 4. ตระหนักในบทบาทของการเป็นพลเมืองดีของชาติและสามารถ
ดำารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย เปน็หลักสตูร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 14 หน่วยกิต
 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า   74 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   41 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์วิจัย 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา  9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ 3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
  ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต
 พื้นฐานวิชาเอก 14 หน่วยกิต
 0111111 กลวิธีการรับสาร 3(2-2-5)
 0111161 ความรู้ทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
 0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล 2(1-2-3)  
 0111212 การคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6)
 0111231 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6)
 วิชาเอก  74 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ  33 หน่วยกิต
 0111213 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
 0111241 ภาษาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
 0111261 วรรณกรรมศึกษา 2(2-0-4)
 0111311 การเขียนร้อยแก้ว 2(1-2-3)
 0111321 ภาษากับสังคม 2(2-0-4)
 0111322 ภาษากับวัฒนธรรม 2(2-0-4)
 0111341 ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4)
 0111361 วรรณกรรมวิจารณ์ 2(2-0-4)
 0111362 วรรณกรรมปัจจุบัน 2(2-0-4)
 0111363 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)
 0111411 การเขียนร้อยกรอง 2(1-2-3)
 0111421 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
 0111461 วรรณกรรมท้องถิ่น 2(2-0-4)
 0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   41 หน่วยกิต
 0111214 การพูดเฉพาะทาง 3(2-2-5)
 0111215 การอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
 0111216 การเขียนเอกสารสำานักงาน 2(1-2-3)
 0111242 ระบบเสียงภาษาไทย 2(2-0-4)
 0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
 0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 2(2-0-4)
 0111264 วรรณคดีนิราศ 2(2-0-4)
 0111312 การเขียนทางวิชาการ 2(1-2-3)
 0111313 การเขียนข่าวและประชาสัมพันธ์ 2(1-2-3)
 0111314 การเขียนบทวิจารณ์และบทบรรณาธิการ 2(1-2-3)
 0111315 การเขียนบทพูด 2(1-2-3)
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 0111316 การเขียนบทละคร 2(1-2-3)
 0111331 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 2(2-0-4)
 0111332 ภาษาเขมรในภาษาไทย 2(2-0-4)
 0111333 อักษรจาร 2(2-0-4)
 0111342 ระบบไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
 0111364 วรรณคดีการละคร 2(2-0-4)
 0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี 2(2-0-4)
 0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
 0111381 คติชนวิทยา 3(3-0-6)
 0111412 การเขียนวรรณกรรมสำาหรับเด็ก 2(1-2-3)
 0111413 การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น 2(1-2-3)
 0111431 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
 0111432 นิรุกติศาสตร์ไทย 2(2-0-4)
 0111433 ภาษาไทยต่างสมัย 2(2-0-4)
 0111441 อรรถศาสตร์ไทย 2(2-0-4)

 0111451 หัวข้อพิเศษทางภาษาและวรรณคดีไทย 3(1-4-4)
 0111462 วรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง 2(2-0-4)
 0111463 อิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศ 3(3-0-6)
  ที่มีต่อวรรณคดีไทย
 0111472 หนังสือแบบเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
 วิชาประสบการณ์วิจัย ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0111491 แนวทางการวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย 3(2-2-5)
 0111492 สารนิพนธ์  3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือขอโอนรายวิชา
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสงักดั ทัง้นี้
รายวชิาดังกลา่วต้องเปน็รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนในระยะเวลาไมเ่กนิ 
4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
............. ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(……..)  และสังคมศาสตร์ 
0111111 กลวิธีในการรับสาร 3(2-2-5) 0111161 ความรู้ทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6) 
      .............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล 2(1-2-3) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0111212 การคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6) 0111213 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
0111231 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 0111241 ภาษาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
0111261 วรรณกรรมศึกษา 2(2-0-4) 0111...... วิชาเลือก 2(........)
0111...... วิชาเลือก  2(........) 0111...... วิชาเลือก 2(........)
0111...... วิชาเลือก  3(........) 0111...... วิชาเลือก 2(........)
0111...... วิชาเลือก  3(........) 0111...... วิชาเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0111311 การเขียนร้อยแก้ว 2(1-2-3) 0111322 ภาษากับวัฒนธรรม 2(2-0-4)
0111321 ภาษากับสังคม 2(2-0-4) 0111361 วรรณกรรมวิจารณ์ 2(2-0-4)
0111341 ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4) 0111363 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)
0111362 วรรณกรรมปัจจุบัน 2(2-0-4) 0111...... วิชาเลือก 2(........)
0111...... วิชาเลือก  2(........) 0111...... วิชาเลือก 3(........)
0111...... วิชาเลือก  2(........) 0111...... วิชาเลือก 3(........)
0111...... วิชาเลือก  3(........) 0111...... วิชาเลือก 3(........)
0111...... วิชาเลือก  3(........)    
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/58

 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)

 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)

 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) ....... ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์3(3-0-6)

 ........ ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(……..) 0111161 ความรู้ทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)

 0111111 กลวิธีในการรับสาร 3(2-2-5) ........ วิชาเลือกเสรี 3(........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนปล�ย	 2/59

 0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล 2(1-2-3) ........ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)

 0111212 การคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6) 0111213 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)

 0111231 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 0111241 ภาษาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

 0111261 วรรณกรรมศึกษา 2(2-0-4) 0111... วิชาเลือก 2(........)

 0111... วิชาเลือก 2(........) 0111... วิชาเลือก 2(........)

 0111... วิชาเลือก 3(........) 0111... วิชาเลือก 2(........)

 0111... วิชาเลือก 3(........) 0111... วิชาเลือก 3(........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/60

 0111311 การเขียนร้อยแก้ว 2(1-2-3) 0111322 ภาษากับวัฒนธรรม 2(2-0-4)

 0111321 ภาษากับสังคม 2(2-0-4) 0111361 วรรณกรรมวิจารณ์ 2(2-0-4)

 0111341 ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4) 0111363 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)

 0111362 วรรณกรรมปัจจุบัน 2(2-0-4) 0111... วิชาเลือก 2(........)

 0111... วิชาเลือก 2(........) 0111... วิชาเลือก 3(........)

 0111... วิชาเลือก 2(........) 0111... วิชาเลือก 3(........)

 0111... วิชาเลือก 3(........) 0111... วิชาเลือก 3(........)

 0111... วิชาเลือก 3(........)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18
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คำาอธิบายรายวิชา

0111111 กลวิธีการรับสาร 3(2-2-5)
   Exposure Techniques
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการรับสาร ความสำาคัญและ
การใช้ประโยชน์จากการรับสาร กระบวนการและกลวิธีพัฒนาทักษะ
การรับสารให้มีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการรับสาร
0111161 ความรู้ทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
   Introduction to Thai Literature
   ศึกษาความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย ศัพท์วรรณคดี 
ขนบนยิมแนวความคดิ กลวิธีการประพนัธเ์พือ่มุ่งสรา้งรสนิยมและสำานกึ
ในคุณค่าของงานทางวรรณศิลป์ ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล  2(1-2-3)
   Effective Speaking
   ศกึษาหลกัการ ศลิปะ จติวิทยา และกลวธิท่ีีชว่ยใหก้ารพดู
เกดิประสทิธผิล ศกึษาวิเคราะหก์ารพดูของนกัพดูท่ีนา่สนใจ ฝกึพูดและ
ฝึกวิจารณ์
0111212 การคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6)
   Logical Thinking and Reasoning
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด การเสนอ
ความคิดด้วยการอ้างเหตุผล ความจริงกับความถูกต้อง ข้อมูลกับการ
อ้างเหตุผลเชิงสถิติและวิทยาศาสตร์ การอ้างเหตุผลและการเขียนแบบ
นรินยัและอปุนยั การโตแ้ยง้และการวพิากษว์จิารณเ์ชงิเหตผุล และการ
เขียนเชิงเหตุผล
0111213 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
   Thai Language Use
   ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานในการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายให้สัมฤทธิผล กลวิธีการใช้ถ้อยคำา สำานวนภาษา ฝึกทักษะ
การรบัสารโดยสรปุสาระสำาคญั วเิคราะห ์และตีความสารประเภทตา่ง ๆ  
ฝึกทักษะการพูดและการเขียนโดยเน้นการใช้ภาษาให้ถูกต้องตรง 
ความหมาย เหมาะสมกบับทบาทและบรบิทของการสือ่สาร และการใช้
ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
0111214 การพูดเฉพาะทาง 3(2-2-5)
   Specific Speaking
   ศึกษากลวิธี และมารยาทในการพูดเฉพาะทางรูปแบบ 
ต่างๆ ฝึกพูดเชิงวิชาการ สัมภาษณ์ โต้วาที อภิปราย และสุนทรพจน์
0111215 การอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
   Recitation Reading
   ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงคำาในภาษาไทยให้ถูกต้อง 
ชัดเจน มีจังหวะ การกำาหนดความดัง ค่อย น้ำาเสียง และลีลาการอ่าน
ให้เหมาะสมกับเน้ือความของสารที่อ่าน ฝึกสำารวจและแก้ปัญหาการ
อ่านออกเสียง ฝึกทักษะการอ่านข่าว อ่านบทสารคดี และอ่านทำานอง
เสนาะ

0111216 การเขียนเอกสารสำานักงาน 2(1-2-3)
   Office Documents Writing
   ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารสำานักงาน วิเคราะห์
และฝึกเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุม และเอกสารธุรกิจ 
ประเภทต่าง ๆ
0111231 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6)
   Characteristics of Thai Language 
   ศึกษาลักษณะสำาคัญของภาษาไทย เสียง คำา และการ
สร้างคำา การจำาแนกหมวดคำา ชนิดและโครงสร้างของวลีและประโยค 
ความหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
0111241 ภาษาศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
   General Linguistics
   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการศึกษาภาษาซึ่งเน้นการ
วิเคราะห์โครงสร้างภาษา ได้แก่ เสียง คำา ประโยค และความหมาย
0111242 ระบบเสียงภาษาไทย 2(2-0-4)
   Thai Phonology
   ศึกษาสัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาไทย ฝึกใช้สัทอักษร 
และฝึกถ่ายถอดเสียงคำา วิเคราะห์ระบบเสียงโดยใช้ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์  
0111261 วรรณกรรมศึกษา 2(2-0-4)
   Literature Studies
   ศึกษาหลักการศึกษาวรรณกรรม การวิเคราะห์องค์
ประกอบด้านรูปแบบ เน้ือหา ภาษา และศิลปะการเขียน วิเคราะห์
คุณค่าของวรรณกรรมที่ศึกษาด้านวรรณศิลป์ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 
และฝึกอ่าน
0111262 พัฒนาการวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
   Thai Literary Development
   ศึกษาพัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
ปัจจุบัน ลักษณะเด่นของวรรณคดีไทย แต่ละสมัย รวมทั้งอิทธิพลที่มี
ต่อกันระหว่างวรรณคดีกับวรรณคดีแต่ละสมัย  วรรณคดีกับสังคมและ
วิถีชีวิตคนไทย
0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 2(2-0-4)
   Literature as Related to History
   ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ด้านรูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการประพันธ์ การใช้ 
วาทกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับประวัติศาสตร์ศึกษา
งานค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง
0111264 วรรณคดีนิราศ 2(2-0-4)
   Niras Literature
   ศกึษารปูแบบ เนือ้หา ศลิปะการประพนัธ์ และพฒันาการ
ของวรรณคดีนิราศ และวิเคราะห์วิจารณ์

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0111411 การเขียนร้อยกรอง 2(1-2-3) 0111461 วรรณกรรมท้องถิ่น 2(2-0-4)
0111421 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 0111491 สารนิพนธ์ 3(0-9-0)
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 0111...... วิชาเลือก 3(........)
0111491 แนวทางกาวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย 3(2-2-5)    
............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   14   รวมหน่วยกิต   8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/61

 0111411 การเขียนร้อยกรอง 2(1-2-3) 0111461 วรรณกรรมท้องถิ่น 2(2-0-4)

 0111421 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 0111491 สารนิพนธ์ 3(0-9-0)

 0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 0111... วิชาเลือก 3(........)

 0111491 แนวทางกาวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย 3(2-2-5)    

 ........ วิชาเลือกเสรี 3(........)    
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 14	 	 	 รวมหน่วยกิต	 8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่�	130	หน่วยกิต
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0111311 การเขียนร้อยแก้ว 2(1-2-3)
   Prose Writing
   ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการเขียน การใช้ถ้อยคำา ประโยค 
การวางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้าเรียงความความเรียง และบทความ 
เนน้การใชภ้าษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนัน้ และฝกึวจิารณ์
งานเขียน
0111312 การเขียนทางวิชาการ 2(1-2-3)
   Academic Writing
   ศึกษาความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และกลวิธีการ
เขียนทางวิชาการ สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนทาง
วิชาการ ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ และฝึกเขียน
0111313 การเขียนข่าวและประชาสัมพันธ์ 2(1-2-3)
   News and Public Relations Writing
   ศึกษารูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียนข่าว
และประชาสัมพันธ์ และฝึกเขียน
0111314 การเขียนบทวิจารณ์และบทบรรณาธิการ 2(1-2-3)
   Reviews and Editorial Writing
   ศึกษารูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียน
บทวิจารณ์และบทบรรณาธิการ ฝึกการสังเกต วิเคราะห์ และ
วิพากษ์ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม เรียบเรียงเป็นบทวิจารณ์และ
บทบรรณาธิการ
0111315 การเขียนบทพูด 2(1-2-3)
   Speech Writing
   ศกึษากลวธิกีารเขยีนบทพดูโดยใชว้จันลลีาอยา่งเหมาะสม  
ฝกึเขยีนคำากลา่วรายงาน คำากลา่วเปดิงาน คำากลา่วปดิงาน คำากลา่วสดดุ ี
และคำากล่าวสุนทรพจน์
0111316 การเขียนบทละคร 2(1-2-3)
   Plays Writing
   ศึกษาความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ และกลวิธีการ
เขียนบทละคร และฝึกเขียนบทละคร
0111321 ภาษากับสังคม 2(2-0-4)
   Language and Society
   ศึกษาการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคมของ 
ผูพ้ดูและสถานการณก์ารใชภ้าษา ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากับสงัคม  
ทำาเนียบภาษา การสัมผัสภาษา และการเปลี่ยนแปลงของภาษาใน
สังคมไทย
0111322 ภาษากับวัฒนธรรม 2(2-0-4)
   Language and Culture
   ศึกษาการใช้ภาษาที่แตกต่างกันตามปัจจัยทางวัฒนธรรม
ของผู้พูด ความสัมพนัธร์ะหวา่งภาษากบัวฒันธรรมดา้นระบบความเชือ่ 
ระบบการทำามาหากิน และระบบการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 
0111331 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 2(2-0-4)
   Pali and Sanskrit in Thai
   ศึกษาอักษร เสียง อักขรวิธี และลักษณะการสร้างคำาใน
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ความเกี่ยวข้องระหว่างภาษาบาลีและ
สันสกฤตกับภาษาไทย ลักษณะการยืม การปรับเปลี่ยนทางด้านเสียง 
อักขรวิธี รูปคำา การรับคำาและความหมายจากภาษาบาลีและสันสกฤต
มาสู่ภาษาไทย

0111332 ภาษาเขมรในภาษาไทย 2(2-0-4)
   Khmer in Thai
   ศึกษาอักษร เสียง อักขรวิธี และลักษณะการสร้างคำาใน
ภาษาเขมร ความเกี่ยวข้องระหว่างภาษาเขมรกับภาษาไทย ลักษณะ 
การยืม การปรับเปลี่ยนทางด้านเสียง อักขรวิธี รูปคำา การรับคำาและ
ความหมายจากภาษาเขมรมาสู่ภาษาไทย
0111333 อักษรจาร 2(2-0-4)
   Inscriptions
   ศึกษาอักษรที่จารไว้ในวัสดุต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
สมัยรัชกาลที่ 5 ในแง่ประวัติอักษรอักขรวิธี และฝึกปริวรรตอักษรใน
เอกสารโบราณที่ค้นพบในท้องถิ่น
0111341 ภาษาไทยถิ่น  2(2-0-4)
   Thai Dialects
   ศึกษาหลักการวิเคราะห์ภาษาถิ่น ลักษณะเฉพาะของ 
ภาษาไทยถิ่นด้านระบบเสียง ระบบคำา ระบบวากยสัมพันธ์ และ 
ความหมาย ฝึกเก็บข้อมูลภาษาถิ่นใต้เพื่อวิเคราะห์ 
0111342 ระบบไวยากรณ์ไทย 2(2-0-4)
   Thai Syntax
   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์ ระบบคำา 
และระบบวากยสัมพันธ์ของภาษาไทยโดยใช้ระเบียบวิธีภาษาศาสตร์ 
0111361 วรรณกรรมวิจารณ์ 2(2-0-4)
   Literature Criticism
   ศึกษาแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรมศึกษาบทวิจารณ์
วรรณกรรมของนักวิจารณ์ไทยในอดีตและปัจจุบันฝึกวิจารณ์วรรณคดี
โบราณและวรรณกรรมปัจจุบัน
0111362 วรรณกรรมปัจจุบัน  2(2-0-4)
   Contemporary Literature
   ศึกษาความเป็นมา ลักษณะ และสภาพของวรรณกรรม
ปัจจุบัน วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมโดยเน้นคุณค่าทาง
วรรณศิลป์ แนวคิด และบทบาทต่อสังคม
0111363 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)
   Masterpieces of Thai Literature
   ศึกษาลักษณะเด่นของวรรณคดีไทยประเภทต่างๆ ที่ได้
รับยกย่อง ในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และศิลปะการประพันธ์ 
ตลอดจนคุณค่าที่ปรากฏในวรรณคดีเอกของไทย 
0111364 วรรณคดีการละคร 2(2-0-4)
   Drama
   ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีการละครด้าน ลักษณะ 
ประเภท คณุคา่ ประวตัคิวามเป็นมา และปจัจัยทีม่อีทิธิพลตอ่วรรณคดี
การละคร ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีการละครกับศาสตร์อื่น
0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี 2(2-0-4)
   Literature as Related to Custom 
   ศึกษารูปแบบ เนื้อหา ศิลปะการประพันธ์ และความ
สัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีประเพณีกับสังคม ฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
วรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณีในท้องถิ่น
0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
   Buddhist Literature 
   ศึกษาลักษณะ ประเภท ศิลปะการประพันธ์ พัฒนาการ 
และคณุคา่ของวรรณคดพีระพทุธศาสนาทีม่ตีอ่สงัคมและวฒันธรรมไทย
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0111381 คติชนวิทยา 3(3-0-6)
   Folklore
   ศึกษาความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคติชนวิทยา ความสัมพันธ์
ระหวา่งคตชินวทิยากับภาษาและวรรณกรรมวิธีการเก็บข้อมลูภาคสนาม
ตามระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา ฝึกเก็บและศึกษาข้อมูลภาคสนาม
0111411 การเขียนร้อยกรอง 2(1-2-3)
   Poetry Writing
   ศึกษาฉันทลักษณ์ การใช้ฉันทลักษณ์ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา กลวิธีการเขียนร้อยกรองแบบต่างๆ ฝึกเขียนและฝึกวิจารณ์
0111412 การเขียนวรรณกรรมสำาหรับเด็ก 2(1-2-3)
   Children’s Literature Writing
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท องค์ประกอบของ
วรรณกรรมสำาหรบัเดก็ ขัน้ตอน กลวธิกีารเขยีน และการประเมนิคณุภาพ
วรรณกรรมสำาหรับเด็ก ฝึกเขียนและประเมินคุณภาพ
0111413 การเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น 2(1-2-3)
   Novel and Short Story Writing
   ศกึษาลกัษณะ องคป์ระกอบ และกลวธิกีารเขยีนนวนยิาย
และเรื่องสั้น และฝึกเขียน
0111421 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
   Seminar on Thai Language Use
   สัมมนาการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้
ภาษาในสังคมไทย
0111431 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
   Foreign Languages in Thai
   ศึกษาความเป็นมาของคำายืมภาษาต่างๆ ในภาษาไทย  
ลักษณะของภาษาท่ีไทยยืมคำามาใช้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง 
รูปคำา และความหมายของคำายืม การบัญญัติศัพท์และการทับศัพท์
0111432 นิรุกติศาสตร์ไทย 2(2-0-4)
   Thai Etymology
   ศึกษาหลักนิรุกติศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์
ประวัติคำา สำานวนในภาษาและวรรณคดีไทย และฝึกวิเคราะห์
0111433 ภาษาไทยต่างสมัย 2(2-0-4)
   Thai in Different Periods
   ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะภาษาไทยสมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ กับสมัยปัจจุบัน
0111441 อรรถศาสตร์ไทย 2(2-0-4)
   Thai Semantics
   ศึกษานิยาม องค์ประกอบ และประเภทของความหมาย  
ความหมายของรูปภาษาในระดับเสียง ระดับคำา ระดับประโยคและ 
ระดับสัมพันธสาร

0111451 หัวข้อพิเศษทางภาษาและวรรณคดีไทย 3(1-4-4)
   Special Topics in Thai Language and Literature
   ศกึษา วเิคราะห ์และวจิารณ ์เกีย่วกบัความรู ้หลกัการใหม ่ๆ  
ในหัวข้อเรื่องที่ทันสมัย หรือที่น่าสนใจทางภาษาและวรรณคดีไทย
0111461 วรรณกรรมท้องถิ่น 2(2-0-4)
   Regional Literature
   ศึกษาความหมาย ประเภท รูปแบบ และคุณค่าของ
วรรณกรรมท้องถิ่น ฝึกเก็บรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้ 
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และคุณค่า 
0111462 วรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง 2(2-0-4)
   Literature as Related to Politics
   ศกึษาความหมายของวรรณกรรมเกีย่วกบัการเมอืง ความ
สัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมือง ภาพสะท้อนและอุดมคติ
ทางการเมืองแนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับ
การเมือง และฝึกวิเคราะห์วิจารณ์
0111463 อิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศ 3(3-0-6)
   ที่มีต่อวรรณคดีไทย
   Influences of Foreign Literature on Thai Literature
   ศึกษาอิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดี
ไทย ทัง้ทีเ่ปน็วรรณคดแีปล แปลง และแตง่ในดา้นรปูแบบ เนือ้หา ภาษา 
และแนวคิด
0111472 หนังสือแบบเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
   Thai Textbooks
   ศึกษาวิเคราะห์ประเภท ลักษณะ และพัฒนาการของ
หนงัสอืแบบเรยีนภาษาไทย ความสอดคล้องของหนังสือแบบเรยีนภาษา
ไทยกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และความสอดคลอ้งกบัสงัคมและ
วัฒนธรรม
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
   Literature and Society and Culture
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมทั้งด้านอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อวรรณกรรม
และด้านที่วรรณกรรมมีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรม 
0111491 แนวทางการวิจัยภาษาและวรรณคดีไทย 3(2-2-5)
   Thai Language and Literature Research Approach
   ศกึษาวเิคราะหป์ระเด็นปญัหาด้านภาษา การใช้ภาษา และ
วรรณคดีไทย ฝึกเขียนและเสนอ โครงร่างการศึกษา วิเคราะห์ปัญหา 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
0111492 สารนิพนธ์ 3(0-9-0)
   Research Paper
   เลือกศึกษา วิเคราะห์ และเรียบเรียงผลการศึกษาด้าน
ภาษาหรือวรรณคดีไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามรูปแบบของสารนิพนธ์
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 เชี่ยวชาญภาษา รู้ค่าวัฒนธรรม นำาสู่การประยุกต์
 วัตถุประสงค์
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญภาษา และมีทักษะภาษาอังกฤษ 
  เฉพาะด้าน
 2. มคีวามรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวฒันธรรมของชนชาตเิจา้ของภาษา
 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้และประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม  
  และเป็นระบบ
 4. มีความสามารถในการนำาความรู้ภาษาอังกฤษไปพัฒนาตนเอง  
  วิชาชีพ และสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นหลักสูตร 
4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
 วิชาเอก   93 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ  72 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา  9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ 3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)

 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
 วิชาเอกบังคับ 72 หน่วยกิต
 0115121 การพัฒนาทักษะด้านศัพท์ 3(3-0-6)
 0115122 หลักการอ่าน 3(3-0-6)
 0115131 ไวยากรณ์ 1 3(3-0-6)
 0115211 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
 0115212 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
 0115221 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
 0115231 ไวยากรณ์ 2 3(3-0-6)
 0115241 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5)
 0115251 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
 0115252 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0115261 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
 0115262 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0115263 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและ 3(3-0-6)
    เปรียบเทียบระบบโครงสร้าง
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 0115321 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 0115341 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
 0115342 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5)
 0115351 ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
 0115371 การแปล 1 3(3-0-6)
 0115372 การแปล 2 3(3-0-6)
 0115381 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
 0115382 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5)
 0115383 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
 0115411 การอภิปรายและการนำาเสนอเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
 0115441 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
 วิชาเลือก  21 หน่วยกิต
 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
 กลุ่มทักษะภาษา
 0115311 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)
 0115442 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
 0115443 การเขียนเชิงวิพากษ์ 3(2-2-5)
 0115471 การแปล 3 3(3-0-6)
 0115472 การแปลสื่อบันเทิง 3(3-0-6)
 กลุ่มวรรณคดี
 0115352 กวีนิพนธ์ 3(3-0-6)
 0115353 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
 0115354 วรรณกรรมสำาหรับเด็ก 3(3-0-6)  
 0115355 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
 0115451 วรรณกรรมร่วมสมัย 3(3-0-6)
 0115452 วรรณกรรมโลก 3(3-0-6) 
 0115453 วรรณคดีและภาพยนตร์ 3(3-0-6)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2554

กลุ่มมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 6	หน่วยกิต
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 0115454 วรรณกรรมสตรี 3(3-0-6)
 0115455 วัฒนธรรมประชานิยมในวรรณกรรม 3(3-0-6)
    สมัยนิยม
 กลุ่มภาษาศาสตร์
 0115361 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 0115362 ระบบคำาและวากยสัมพันธ ์ 3(3-0-6)
 0115363 วาทกรรมวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 0115461 ภาษาศาสตร์สังคม 3(3-0-6)
 0115462 อรรถศาสตร์ 3(3-0-6)
 0115463 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6)
 กลุ่มภาษาเพื่อการอาชีพ
 0115384 ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์ 3(2-2-5)
 0115385 การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
 0115386 การอ่านเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)
 0115481 ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานสายการบิน 3(3-0-6)
 0115482 การสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)

 0115483 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา 3(3-0-6)
    และประชาสัมพันธ์ 
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียน 1 กลุ่มวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้
 กลุ่ม 1
 0115484 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4)
 0115485 สัมมนาทางภาษา 3(2-2-5)
 0115486 ประสบการณ์การใช้ภาษา 3(1-4-4)
    ในสถานการณ์จำาลอง  
 กลุ่ม 2
 0115487 สหกิจศึกษา 9(0-36-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือเลือก
เรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรน้ันสังกัด  
ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลา
ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(........)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์  0115122 หลักการอ่าน 3(3-0-6)
   และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 0115131 ไวยากรณ์ 1 3(3-0-6)
0115121 การพัฒนาทักษะด้านศัพท์ 3(3-0-6)    
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
............ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0115212 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
0115211 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 0115221 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
0115231 ไวยากรณ์ 2 3(3-0-6) 0115241 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5)
0115252 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น 3(3-0-6) 0115251 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
0115261 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 0115263 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
0115262 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)  โครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      ............... วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0115341 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) 0115321 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
0115351 ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 0115342 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5)
0115371 การแปล 1 3(3-0-6) 0115372 การแปล 2 3(3-0-6)
0115381 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 0115383 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
0115382 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 0115...... วิชาเลือก 3(........)
0115...... วิชาเลือก  3(........) 0115...... วิชาเลือก 3(........)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   18

	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/58

 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)

 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)

 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)

 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) ........ ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(........)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 0115122 หลักการอ่าน 3(3-0-6)

 0115121 การพัฒนาทักษะด้านศัพท์ 3(3-0-6) 0115131 ไวยากรณ์ 1 3(3-0-6)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนปล�ย	 2/59

 ........ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0115212 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)

 0115211 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 0115251 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)

 0115221 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(3-0-6) 0115252 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น 3(3-0-6)

 0115231 ไวยากรณ์ 2 3(3-0-6) 0115262 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)

 0115241 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5) 0115341 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)

 0115261 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ........ วิชาเลือกเสรี 3(........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/60

 0115263 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 0115321 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

  โครงสร้างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  0115372 การแปล 2 3(3-0-6)

 0115342 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5) 0115383 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 0115351 ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 0115... วิชาเลือก 3(........) 

 0115371 การแปล 1 3(3-0-6) 0115... วิชาเลือก 3(........) 

 0115381 ภาษาอังกฤษธุรกิจ  3(3-0-6) 0115... วิชาเลือก 3(........) 

 0115382 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 

 ........ วิชาเลือกเสรี 3(........)    

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต			 18
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มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 43
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี
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0115121 การพัฒนาทักษะด้านศัพท์ 3(3-0-6)
   Vocabulary Skill Development
   ศึกษาวิธีการเรียนรู้คำาศัพท์ และบันทึกคำาศัพท์อย่างเป็น
ระบบ การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายคำาศัพท์ การใช้คำาร่วมกัน 
วลี สำานวน สุภาษิตและคำาพังเพยที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน รวมถึงคำาศัพท์
ที่มักใช้ผิด
0115122 หลักการอ่าน 3(3-0-6)
   Reading Principles
   ศึกษาหลักการและกลวิธีการอ่าน ฝึกอ่านบทอ่านภาษา
องักฤษทีห่ลากหลาย โดยเนน้การอา่นเพือ่ความเข้าใจ การตคีวาม และ
การสรุปความ
0115131 ไวยากรณ์ 1 3(3-0-6)
   Grammar 1
   ศึกษาและฝึกใช้ไวยากรณ์พื้นฐานทั้งระดับคำา วลี และ
ประโยค ทั้งประโยคความเดียวและความรวม โดยเน้นการใช้ไวยากรณ์
ในการสื่อสารให้ถูกต้องและเหมาะสม 
0115211 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
   English Oral Communication 1
   ฝึกฟังข้อความ เรื่องราว และบทสนทนาให้เข้าใจ และ
เก็บใจความสำาคัญของเนื้อเรื่องที่ได้ฟัง ฝึกพูดสื่อสารภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
0115212 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
   English Oral Communication 2
   บุรพวิชา : 0115211
   ฝึกฟัง พูด แสดงความคิดเห็น เล่าเรื่องตามสถานการณ์
ต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
0115221 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
   Analytical and Critical Reading
   บุรพวิชา : 0115122
   ศึกษาและฝึกอ่านบทอ่านประเภทต่างๆ เพื่อวิเคราะห์
โครงสรา้ง แนวการเขียน เจตนารมณแ์ละเจตคตขิองผูเ้ขียน รวมทัง้ศกึษา
วธิวีจิารณ ์และฝกึวจิารณใ์หค้วามคดิเหน็สนบัสนนุหรอืโตแ้ยง้ความคดิ
เห็นที่นำาเสนอในบทอ่าน
0115231 ไวยากรณ์ 2 3(3-0-6)
   Grammar 2
   บุรพวิชา : 0115131
   ศึกษาและฝึกใช้ไวยากรณ์ในระดับที่ซับซ้อนข้ึน โดยเน้น
การฝึกสร้างประโยคที่มีโครงสร้าง ซับซ้อน เพื่อการส่ือสารที่ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

คำาอธิบายรายวิชา

0115241 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5)
   Basic Writing
   ศึกษาโครงสร้างประโยค ฝึกเขียนประโยคประเภทต่างๆ 
และข้อความสั้นๆ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคำา
และการเลือกใช้คำา
0115251 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
   English and American Cultural Backgrounds
   ศึกษาความเป็นมาของสังคมอังกฤษและอเมริกัน โดย
เน้นแนวคิดและองค์ประกอบต่างๆ ของอารยธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต
ในสงัคมดงักลา่ว และเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของวฒันธรรมทัง้สอง 
รวมทั้งวัฒนธรรมของผู้เรียน    
0115252 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Prose and Poetry
   ศึกษางานร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่างๆ ให้เข้าใจ
กลวิธีในการประพันธ์  ลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมายและ
ถ่ายทอดอารมณ์  ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์
0115261 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
   English Phonetics
   ศึกษาหลักการออกเสียง อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง 
และกระบวนการในการออกเสียง วิธีการออกเสียงต่างๆ ในภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการออกเสียงหนักเบาเสียงสูงต่ำา ท่วงทำานองในการ
ออกเสียงเพื่อสื่อความหมายที่แตกต่างกันทั้งในระดับคำาและประโยค 
การกลายเสยีงในภาษาองักฤษตามลกัษณะทางสทัศาสตร ์กระบวนการ
เปลีย่นแปลงของเสียงในการพดูตอ่เนือ่ง และการถา่ยทอดเสยีงในภาษา
อังกฤษเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์
0115262 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to English Linguistics
   ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเสียง คำา และไวยากรณ์ รวมทั้ง
ระบบความหมายในภาษาอังกฤษ  
0115263 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและ 3(3-0-6)
   เปรียบเทียบระบบโครงสร้างภาษาไทย  
   และภาษาอังกฤษ 
   Error Analysis and Contrastive Study of
   Thai and English  Structures
   บุรพวิชา : 0115262
   ศกึษาสาเหตแุละวิเคราะหข์อ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากความแตก
ตา่งของระบบโครงสรา้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้ฝกึแกไ้ขขอ้
ผิดพลาดในการใช้ภาษา 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0115411 การอภิปรายและการนำาเสนอเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 0115484 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4)
0115441 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 0115485 สัมมนาทางภาษา 3(2-2-5)
0115...  วิชาเลือก  3(........) 0115486 ประสบการณ์การใช้ภาษา 3(1-4-4)
0115...  วิชาเลือก  3(........)  ในสถานการณ์จำาลอง
0115...  วิชาเลือก  3(........)  หรือ 
0115...  วิชาเลือก  3(........) 0115487 สหกิจศึกษา 9(0-36-0)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/61

 0115411 การอภิปรายและการน�าเสนอเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 0115484 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4)

 0115441 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) 0115485 สัมมนาทางภาษา 3(2-2-5)

 0115... วิชาเลือก 3(........) 0115486 ประสบการณ์การใช้ภาษาในสถานการณ์จ�าลอง 3(1-4-4)

 0115... วิชาเลือก 3(........)  หรือ 

 0115... วิชาเลือก 3(........) 0115487 สหกิจศึกษา 9(0-36-0)

 0115... วิชาเลือก 3(........)    

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่�	138	หน่วยกิต
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0115311 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 3 3 (2-2-5)
   English Oral Communication 3
   บุรพวิชา : 0115212
   ฝึกฟังและพูด โดยเน้นการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง เหมาะสม 
คล่องแคล่ว และมีวาทศิลป์ ฝึกสัมภาษณ์  อภิปรายและแสดงความคิด
เห็นรวมทั้งกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ 
0115321 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
   Academic Reading
   อา่นและประเมนิคณุคา่เอกสารทางวชิาการจากพหสุาขา 
รวมทั้งฝึกสืบค้นเอกสารทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
0115341 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
   Paragraph Writing
   บุรพวิชา : 0115241
   ศึกษาและฝึกวางโครงสร้างอนุเฉท เขียนขยายความ และ
ฝึกเขียนอนุเฉทแบบต่างๆ รวมทั้งการใช้คำาเชื่อมที่เหมาะสม
0115342 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5)
   Essay Writing
   บุรพวิชา : 0115341
   ฝกึเขียนเรยีงความโดยเน้นการวางแผนการเขยีนอยา่งเป็น
ระบบ การนำาเสนอความคิดอย่างมีเหตุผล มีความเป็นเอกภาพ และใช้
ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
0115351 ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
   English and American Literary Histories
   ศึกษาประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน ความ
เปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมในด้านรูปแบบ แนวคิด และเนื้อหา รวม
ทั้งคุณค่าของวรรณกรรมในยุคต่างๆ 
0115352 กวีนิพนธ์ 3(3-0-6)
   Poetry
   ศกึษา วิเคราะห ์วิจารณก์วีนพินธภ์าษาองักฤษ ดา้นกลวธิี
การประพันธ์ ความหมาย และแนวคิดตลอดจนภาพสะท้อนสังคมที่
ปรากฏในกวีนิพนธ์
0115353 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
   English and American Short Stories
   and Novels
   ศึกษาเรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกันที่ทรง
คุณค่าในยุคต่างๆ ด้านแนวคิดและคุณค่าของวรรณกรรม  เลือก
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าเรื่องสั้นและนวนิยายบางเรื่อง 
0115354 วรรณกรรมสำาหรับเด็ก 3(3-0-6)
   Children’s Literature
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ประเภทวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษสำาหรับเด็ก การประเมินคุณค่าของวรรณกรรม ฝึกสร้าง
วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำาหรับเด็ก
0115355 บทละครอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
   English and American Plays
   ศึกษาประวัติละครในแต่ละยุคของอังกฤษและอเมริกา 
ตลอดถงึบทละครองักฤษและอเมรกินัทีท่รงคณุคา่ในภาพรวม วเิคราะห ์
และวิจารณ์บทละครที่ได้รับการคัดสรร

0115361 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
   Applied Linguistics
   บุรพวิชา : 0115262
   ศึกษาความสัมพันธ์และการประยุกต์ภาษาศาสตร์กับ
ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์โครงสร้างภาษาตามแนวคิด ทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้อง เน้นทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา การรับภาษาที่สอง และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง
0115362 ระบบคำาและวากยสัมพันธ ์ 3(3-0-6)
   Morphology and Syntax
   ศึกษา และฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของคำา กลุ่มคำา และ
ประโยค รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำา กลุ่มคำา และประโยคที่เกี่ยว
เนื่องกันเป็นข้อความ
0115363 วาทกรรมวิเคราะห์ 3(3-0-6)
   Discourse Analysis
   บุรพวิชา : 0115262
   ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
ขอ้ความทัง้ระดบัภายในประโยค ระหวา่งประโยค และเนือ้ความทัง้หมด
0115371 การแปล 1 3(3-0-6)
   Translation 1
   ศึกษาหลักและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปลจากภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับคำา 
ประโยค ข้อความ และเนื้อความสั้น ๆ โดยเน้นความแตกต่างทาง
โครงสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างที่เป็นปัญหาทั้งภาษาไทยและภาษา
องักฤษ และฝกึตีความหมายของคำาศพัทใ์หต้รงกบับรบิทโดยเฉพาะคำา
ที่มีหลายความหมาย
0115372 การแปล 2 3(3-0-6)
   Translation 2
   บุรพวิชา : 0115371
   ฝึกการแปลข้อความและบทความประเภทต่างๆ จาก
หนงัสอืพมิพ ์รายงาน และข้อความทีตั่ดตอนมาจากงานเขียน โดยแปล
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ถูก
ต้องตามต้นฉบับ รวมทั้งศึกษาปัญหาในการแปล การแก้ไข และการ
ขัดเกลาสำานวน
0115381 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business English
   ศึกษารูปแบบภาษาระดับพื้นฐานที่ใช้ทางธุรกิจ เน้นการ
ใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
0115382 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5)
   English for Hotel Business
   ศึกษางานและภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานส่วนต่างๆ ของ
โรงแรม ฝึกใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานโรงแรม ตลอดจนศึกษาดูงานการ
ใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรม

0115383 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
   English for Tourism
   ศึกษารูปแบบ ลักษณะ แนวโน้มของการท่องเที่ยวและ
ภาษาทีใ่ช้ในการทอ่งเทีย่ว ฝกึใช้ภาษาองักฤษทีใ่ช้ในธุรกจิการทอ่งเทีย่ว
และนำาเที่ยว ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
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0115384 ภาษาอังกฤษเพื่อการหนังสือพิมพ์ 3(2-2-5)
   English for Journalism
   ศึกษารูปแบบของหนังสือพิมพ์และวิธีการเขียนข่าว
ประเภทต่างๆ บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์  รวมทั้งศึกษา
คำาศัพท์ ลักษณะภาษา และโครงสร้างประโยค ที่ใช้ในการเขียนแต่ละ
ประเภท และฝึกเขียนคอลัมน์ต่างๆ ของหนังสือพิมพ์
0115385 การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
   Business Correspondence
   ศึกษาโครงสร้างศัพท์และสำานวนภาษาอังกฤษธุรกิจใน
บริบททางการ การตดิตอ่ธรุกจิโดยการเขียนจดหมายรปูแบบตา่งๆ การ
สง่จดหมายอเิลก็ทรอนกิสแ์ละโทรสาร การจดบนัทกึรายงานการประชมุ 
การเขียนรายงานทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ
0115386 การอ่านเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Reading
   ศึกษาศัพท์และสำานวนภาษาอังกฤษธุรกิจ  ฝึกอ่านและ
วิเคราะห์สื่อและสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจประเภทต่างๆ
0115411 การอภิปรายและการนำาเสนอเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
   Discussion and Academic Presentation
   บุรพวิชา : 0115212
   ศึกษาหลักการพูดในที่ชุมชน การอภิปราย การนำาเสนอ
เชิงวิชาการ และฝึกปฏิบัติ
0115441 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
   Academic Writing
   บุรพวิชา : 0115342
   ศึกษาหลักการ องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนเชิง
วิชาการ ฝึกเขียนเชิงวิชาการและนำาเสนอในรูปรายงาน
0115442 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
   Creative Writing
   บุรพวิชา : 0115342
   ศึกษาหลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และฝึกเขียนโดยเน้น
การแสดงออกที่เป็นความคิดต้นฉบับของผู้เขียน
0115443 การเขียนเชิงวิพากษ์ 3(2-2-5)
   Argumentative Writing
   บุรพวิชา : 0115342
   ศึกษาหลักการ องค์ประกอบ และรูปแบบของการเขียน
เชิงวิพากษ์ ฝึกเขียน และนำาเสนอในรูปรายงาน
0115451 วรรณกรรมร่วมสมัย 3(3-0-6)
   Contemporary Literature
   ศกึษาวรรณกรรมดเีดน่ทีเ่ปน็ภาษาองักฤษยคุปจัจบุนั เพ่ือ
ให้เข้าใจความหมาย ลักษณะของบทประพันธ์ แนวคิดทางวัฒนธรรม 
ทัศนคติ และสภาพแวดล้อมที่ปรากฏในงานประพันธ์  รวมทั้งวิเคราะห์
และวิจารณ์วรรณกรรม
0115452 วรรณกรรมโลก 3(3-0-6)
   World Literature
   ศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณกรรมที่ตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ในแง่ของแนวคิด อัตลักษณ์ วัฒนธรรม สภาพสังคม 
และบทบาทของวรรณกรรมตอ่สงัคมซ่ึงสะท้อนถึงความหลากหลายใน 
สังคมโลก

0115453 วรรณคดีและภาพยนตร์ 3(3-0-6)
   Literature and Film
   ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวรรณคดกีบัภาพยนตร์ เปรียบ
เทยีบระหวา่งวรรณกรรมกับภาพยนตรดั์ดแปลงเรือ่งนัน้ๆ ฝกึวเิคราะห์
และวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณคดี
0115454 วรรณกรรมสตรี 3(3-0-6)
   Women’s Literature
   ศกึษา วเิคราะห ์และวจิารณว์รรณกรรม เน้นอตัชวีประวัต ิ
เรื่องสั้น และนวนิยายของนักเขียนสตรีที่มีชื่อเสียงทั่วโลกที่นำาเสนอผล
งานตามทฤษฎีสตรีนิยม 
0115455 วัฒนธรรมประชานิยมในวรรณกรรม 3(3-0-6)
   สมัยนิยม
   Popular Culture in Popular Fiction
   ศกึษา วเิคราะห ์และวจิารณว์ฒันธรรมประชานยิมทีป่รากฏ 
ในวรรณกรรมสมัยนิยมที่ได้รับการคัดสรร
0115461 ภาษาศาสตร์สังคม 3(3-0-6)
   Sociolinguistics
   บุรพวิชา : 0115262
   ศึ กษาปั จจั ยทางสั งคมที่ มี ผลต่อการ ใช้ และการ
เปลีย่นแปลงของภาษาซึง่แตกตา่งกนัตามพืน้ฐานทางวฒันธรรม ระดบั
ชนชั้น ระดับการศึกษา อายุ เพศ เชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ฝึกวิเคราะห์
ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้ในบริบททางสังคม
0115462 อรรถศาสตร์ 3(3-0-6)
   Semantics
   บุรพวิชา : 0115262
   ศึกษามโนทัศน์ทางอรรถศาสตร์และการตีความ ฝึก
วิเคราะห์ความหมายระดับคำา วลี และประโยคในบริบทต่างๆ
0115463 วัจนปฎิบัติศาสตร์ 3(3-0-6)
   Pragmatics
   บุรพวิชา : 0115262
   ศึกษาหลักการ และความสำาคัญของบริบทในการติดต่อ
สือ่สาร การแปลความหมายของถ้อยคำาในบรบิท การตีความหมายโดย
นยัในการสนทนา ระดบัของภาษาและการเลอืกใชภ้าษาให้เหมาะสมกบั
บริบททางสังคมและสถานการณ์ 
0115471 การแปล 3 3(3-0-6)
   Translation 3
   บุรพวิชา : 0115372
   ฝกึการแปลบทความ เอกสารทางธรุการจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามต้นฉบับ
และเป็นภาษาที่สละสลวย
0115472 การแปลสื่อบันเทิง 3(3-0-6)
   Translation for Entertainment
   ศึกษาหลักการและเทคนิคการแปลเพลง บทภาพยนตร์ 
สารคดี  และสื่อบันเทิงในรูปแบบอื่น รวมทั้งฝึกปฎิบัติ 
0115481 ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานสายการบิน 3(3-0-6)
   English for Airline Staff
   ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่าง
พนักงานสายการบินกับผู้โดยสารในสถานการณ์ต่างๆ  
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0115482 การสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Communication
   ศกึษาภาษาองักฤษธรุกิจ เนน้ทักษะการฟัง การพดูโตต้อบ
โดยใชค้วามรูค้วามเขา้ใจคำาศพัทแ์ละสำานวนภาษาทีใ่ชใ้นการสือ่สารทาง
ธุรกิจตามจุดประสงค์และสถานการณ์ต่างๆ
0115483 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา 3(3-0-6)
   และประชาสัมพันธ์
   English for Advertising and
   Public Relations
   ศกึษาภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์
ฝึกเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งฝึกใช้ภาษาอังกฤษในฐานะ
การเป็นผู้ประกาศและพิธีกร
0115484 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4)
   Special Topic Study 
   ศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
วงการตา่งๆ ตามความสนใจของผูเ้รยีน เนน้การศกึษา คน้ควา้ วเิคราะห ์
นำาเสนอด้วยวาจาและเขียนรายงาน

0115485 สัมมนาทางภาษา 3(2-2-5)  
   Language Seminar
   ศกึษาคน้ควา้หวัขอ้เกีย่วกบัภาษาหรอืวรรณคดอีงักฤษ นำา
เสนอด้วยรูปแบบการสัมมนา
0115486 ประสบการณ์การใช้ภาษา 3(1-4-4)
   ในสถานการณ์จำาลอง
   Language Experience Simulation
   ฝึกใช้ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพในสถานการณ์จำาลอง
ที่หลากหลาย
0115487 สหกิจศึกษา 9(0-36-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติการใช้ภาษาในสถานประกอบการโดยมีจำานวน
ชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง และทำางานภายใต้การ
ควบคมุและการประเมนิของหวัหนา้หนว่ยงานนัน้ๆ และอาจารยน์เิทศ 
รวมทั้งจัดสัมมนาหลังปฏิบัติงาน



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 47
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 49

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู พ.ศ. 2556

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 รู้ภาษา เข้าใจวัฒนธรรมมลายู นำาสู่การประยุกต์
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู เป็นสาขาวิชา
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำานาญในด้านภาษา
และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพรวมทั้ง
การดำาเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษามลายูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้และทักษะทางภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมมลายู
และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถคิดวเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรูเ้กีย่วกบัภาษา วรรณกรรม 
และวัฒนธรรมมลายู
 3. สามารถนำาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยา
วิชาชีพและศึกษาต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษามลาย ูเปน็หลกัสตูร 4 ป ี
จำานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 17 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   59 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   37 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   22 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
 วิชาโท   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 17 หน่วยกิต
 0113111 ภาษามลายู 1 3(2-2-5)
 0113112 ภาษามลายู 2 3(2-2-5)
 0113181 สังคมและวัฒนธรรมมลายู 2(2-0-4)
 0113211 อักษรยาวี 1 2(2-0-4)
 3011321 ภาษามลายูปาตานี 1 2(2-0-4)
 0113214 ภาษาศาสตร์มลายูเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0113221 สนทนามลายู 1 2(1-2-3)
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   59 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   37 หน่วยกิต
 0113222 สนทนามลายู 2(1-2-3)
 3011322 การอ่านมลายู 1 3(3-0-6)
 0113422 การอ่านมลายู 2 3(3-0-6)
 5011322 การเขียนมลายู 1 3(3-0-6)
 0113231 ไวยากรณ์มลายู 1 3(3-0-6)
 0113232 ไวยากรณ์มลายู 2 3(3-0-6)
 6011332 การเขียนมลายู 2 3(3-0-6)
 0113134 วรรณกรรมมลายูขนบนิยม 2(2-0-4)
 2011334 วรรณกรรมมลายูสมัยใหม่ 2(2-0-4)
 0113361 การแปล 1 2(2-0-4)
 0113362 การแปล 2 2(2-0-4)
 0113142 การสืบค้นข้อมูลและการเขียนรายงาน 3(3-0-6)
 0113346 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
 0113446 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   22 หน่วยกิต
 โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
 0113221 อักษรยาวี 2 2(2-0-4)
 0113215 ทฤษฏีทางภาษาศาสตร์มลายู  2(2-0-4)
 0113131 ภาษามลายูปาตานี 2 2(2-0-4)
 0113321 ภาษามลายูในบริบททางสังคม 2(2-0-4)
 0113351 กวีนิพนธ์มลายูขนบนิยม 2(2-0-4)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255848
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255650

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษามลายู

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(……..) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 0113112 ภาษามลายู 2 3(3-0-6)
   และสังคมศาสตร์  0113181 สังคมและวัฒนธรรมมลายู 2(2-0-4)
0113111 ภาษามลายู 1 3(3-0-6) 
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   17

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0113213 ภาษามลายูปาตานี 1 2(2-0-4)
0113211 อักษรยาวี 1 2(2-0-4) 0113222 สนทนามลายู 2 2(1-2-3)
0113214 ภาษาศาสตร์มลายูเบื้องต้น 3(3-0-6) 0113225 การอ่านมลายู 2 3(3-0-6)
0113221 สนทนามลายู 1 2(1-2-3) 0113232 ไวยากรณ์มลายู 2 3(3-0-6)
0113223 การอ่านมลายู 1 3(3-0-6) 0113... วิชาเลือก 2(........)
0113225 การเขียนมลายู 1 3(3-0-6) 0113... วิชาเลือก 2(........)
0113231 ไวยากรณ์มลายู 1 3(3-0-6)  วิชาโท 6 หน่วยกิต 
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0113326 การเขียนมลายู 2 3(3-0-6) 0113342 วรรณกรรมมลายูสมัยใหม่ 2(2-0-4)
0113341 วรรณกรรมมลายูขนบนิยม 2(2-0-4) 0113362 การแปล 2 2(2-0-4)
0113361 การแปล 1 2(2-0-4) 0113....... วิชาเลือก 2(........)
0113...... วิชาเลือก  2(........) 0113....... วิชาเลือก 2(........)
0113...... วิชาเลือก  2(........) 0113....... วิชาเลือก 2(........)
0113...... วิชาเลือก  2(........) 0113........ วิชาเลือก 2(........)
   วิชาโท 6  หน่วยกิต  ................ วิชาเลือกเสรี 2(........)
       วิชาโท 6 หน่วยกิต 
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   19

 0113352 กวีนิพนธ์มลายูสมัยใหม่  2(2-0-4)
 0113353 เรื่องสั้นมลายู 2(2-0-4)
 0113354 นวนิยายมลายู 2(2-0-4)
 0113355 วรรณกรรมมลายูสำาหรับเด็ก 2(2-0-4)
 0113381 คติชนวิทยามลายู 3(3-0-6)
 0113242 วาทการมลายู 2(2-0-4)
 1011344 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมมลายู 3(3-0-6)
 0113145 วรรณกรรมมลายูท้องถิ่น 2(2-0-4)
 0113245 วรรณกรรมอาเซียน 2(2-0-4)
 0113453 นิทานปันหยีมลายู 2(2-0-4)
 0113454 วรรณกรรมมลายูอิงประวัติศาสตร์ 2(2-0-4)
 1011346 การแปลงานเฉพาะด้าน 2(2-0-4)
 0113462 การแปลวรรณกรรม 2(2-0-4)
 0113546 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 1 2(2-0-4)
 0113466 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 2 2(2-0-4)
 0113471 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนภาษามลายู 2(1-2-3)

 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียน 1 กลุ่ม จากกลุ่มดังต่อไปนี้
 กลุ่ม 1
 0113491 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 กลุ่ม 2
 0113492 ประสบการณ์การใช้ภาษา 6(0-18-0)
 วิชาโท   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
 ใหเ้ลอืกเรยีนวิชาโทใดๆ ทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัทกัษิณ 1 วชิาโท 
จำานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยคำาแนะนำาของอาจารย์
ที่ปรึกษาและความเห็นชอบจากประธานสาขาวิชาที่นิสิตไปเลือกเรียน
วิชานั้นๆ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรน้ัน
สังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะ
เวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/58

 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)

 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)

 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)

 ........ ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(……..) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3(3-0-6) 0113112 ภาษามลายู 2 3(3-0-6)

 0113111 ภาษามลายู 1 3(3-0-6) 0113181 สังคมและวัฒนธรรมมลายู 2(2-0-4)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 17

	 ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภ�คเรียนปล�ย	 2/59

 ........ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0113213 ภาษามลายูปาตานี 1 2(2-0-4)

 0113211 อักษรยาวี 1 2(2-0-4) 0113222 สนทนามลายู 2 2(1-2-3)

 0113214 ภาษาศาสตร์มลายูเบื้องต้น 3(3-0-6) 0113225 การอ่านมลายู 2 3(3-0-6)

 0113221 สนทนามลายู 1 2(1-2-3) 0113232 ไวยากรณ์มลายู 2 3(3-0-6)

 0113223 การอ่านมลายู 1 3(3-0-6) 0113... วิชาเลือก 2(........)

 0113225 การเขียนมลายู 1 3(3-0-6) 0113... วิชาเลือก 2(........)

 0113231 ไวยากรณ์มลายู 1 3(3-0-6)  วิชาโท 6 หน่วยกิต 

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภ�คเรียนปล�ย	 2/60

 0113326 การเขียนมลายู 2 3(3-0-6) 0113342 วรรณกรรมมลายูสมัยใหม่ 2(2-0-4)

 0113341 วรรณกรรมมลายูขนบนิยม 2(2-0-4) 0113362 การแปล 2 2(2-0-4)

 0113361 การแปล 1 2(2-0-4) 0113... วิชาเลือก 2(........)

 0113... วิชาเลือก 2(........) 0113... วิชาเลือก 2(........)

 0113... วิชาเลือก 2(........) 0113... วิชาเลือก 2(........)

 0113... วิชาเลือก 2(........) 0113... วิชาเลือก 2(........)

  วิชาโท 6  หน่วยกิต  ........ วิชาเลือกเสรี 2(........)

     วิชาโท 6 หน่วยกิต 

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 49
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 51

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0113491 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 0113421 การสืบค้นข้อมูลและการเขียนรายงาน 3(3-0-6)
   หรือ   0113463 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
0113492 ประสบการณ์การใช้ภาษา 6(0-18-0) 0113464 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
      0113...... วิชาเลือก 3(........)
      0113...... วิชาเลือก 2(........)
      ........... วิชาเลือกเสรี 2(........)
      ............ วิชาเลือกเสรี 2(........)
     รวมหน่วยกิต   6   รวมหน่วยกิต   18

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0113111 ภาษามลายู 1 3(2-2-5)
   Malay 1
   การใชอ้กัษรรมูแีทนเสยีงภาษามลายมูาตรฐานในปจัจบุนั 
ความหมายของคำาและหลักไวยากรณ์ ฝึกทักษะการฟังและฝึกการ
สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจำาวันด้วยถ้อยคำาและ
สำานวนภาษาที่ถูกต้อง อ่านเนื้อเรื่องง่ายๆ ที่มีประโยคไม่ซับซ้อน 
ฝกึการแตง่ประโยคและเขียนเรยีงความขนาดสัน้ตามหวัข้อทีก่ำาหนดให้
0113112 ภาษามลายู 2 3(2-2-5)
   Malay 2
   บุรพวิชา : 0113111
   ความหมายของคำาและหลักในไวยากรณ์ระดับที่สูงกว่า
ภาษามลายู 1 ฝึกทักษะการฟังและการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ตา่งๆ อา่นเรือ่งทีม่ปีระโยคซบัซอ้นขึน้ แตง่ประโยคและเขยีนเรยีงความ
ที่มีความยาวมากขึ้นตามหัวข้อที่กำาหนดให้
0113181 สังคมและวัฒนธรรมมลายู  2(2-0-4)
   Malay Society and Culture
   ภูมิหลังของชนชาติมลายู โครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมมลายู อิทธิพลของลัทธิและศาสนาที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีมลายู โดยเน้นบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมมลายูที่ปรากฏในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
1011321 อักษรยาวี 1  2(2-0-4)
   Jawi Script 1
   ประวตัคิวามเปน็มาของอกัษรยาวีในสงัคมมลาย ูฝกึอา่น
และเขยีนภาษามลายดูว้ยอกัษรยาว ีปรวิรรตอกัษรมลายจูากอกัษรยาวี
เป็นอักษรรูมีและอักษรรูมีเป็นอักษรยาวี
2011321 อักษรยาวี 2  2(2-0-4)
   Jawi Script 2
   บุรพวิชา : 1011321
   ฝึกอ่านและเขียนข้อความหรือเรียงความภาษามลายู
ด้วยอักษรยาวี ฝึกการปริวรรตคำาและประโยคมลายูจากอักษรรูมีเป็น 
อักษรยาวีในระดับสูงขึ้น
0113213 ภาษามลายูปาตานี 1  2(2-0-4)
   Patani Malay 1
   ลักษณะภาษามลายูถิ่นปาตานี ด้านระบบเสียง ระบบ
ไวยากรณ์ และความหมาย ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ 
การเขียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน

0113214 ภาษาศาสตร์มลายูเบื้องต้น  3(3-0-6)
   Basic Malay Linguistics
   ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ในด้านสัทศาสตร์และ 
สัทวิทยา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ เน้นภาษาศาสตร์ภาษามลายูถิ่น
ปาตานีและภาษามลายูมาตรฐาน
0113215 ทฤษฏีทางภาษาศาสตร์มลายู 2(2-0-4)
   Theory of Malay Linguistics
   บุรพวิชา : 4011321
   ทฤษฏีทางภาษาศาสตร์ในแขนงต่างๆ ต้ังแต่ทฤษฏี 
แนวด้ังเดิม (Traditional Grammar) จนถึงทฤษฎีแนวปริวรรต 
(Transformational Generative Grammar) โดยอาศยัความรูพ้ืน้ฐานทาง
ภาษาศาสตร์ ภาษามลายูจากรายวิชาภาษาศาสตร์มลายูเบื้องต้น และ
ฝึกวิเคราะห์ภาษามลายู โดยใช้ทฤษฎีต่างๆ ที่ศึกษามา
0113221 สนทนามลายู 1 2(1-2-3)
   Malay Conversation 1
   การออกเสียงภาษามลายูมาตรฐาน ฝึกทักษะการฟังและ
สนทนาโต้ตอบจากเรื่องราวในสถานการณ์สมมุติที่เก่ียวข้องกับชีวิต
ประจำาวัน
0113222 สนทนามลายู 2 2(1-2-3)
   Malay Conversation 2
   บุรพวิชา : 0113221
   ฝึกทักษะการฟัง พูดโดยเน้นการจับใจความสำาคัญจาก 
เนือ้เรือ่งทีก่ำาหนดให ้ฝกึแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในเรือ่งทีฟ่งั หรืออ่าน
ด้วยปากเปล่า
3011322 การอ่านมลายู 1 3(3-0-6)
   Malay Reading 1
   กลวิธีการอ่าน หลักการใช้พจนานุกรมภาษามลายู 
เพื่อความเข้าใจความหมายของคำาในประโยคและข้อความในย่อหน้า 
ฝึกอ่านบทอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4011322 การอ่านมลายู 2 3(3-0-6)
   Malay Reading 2
   บุรพวิชา : 0113223
   กลวธิกีารอา่นในระดบัทีส่งูขึน้ ฝกึอา่นและตอบคำาถามจาก
บทอา่นประเภทตา่งๆ ทีม่คีวามยาวและเนือ้หาซบัซอ้นมากขึน้ ฝกึอา่น
เชิงสรุป วิเคราะห์ และวิจารณ์บทอ่าน

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0113491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)	 0113421	 การสืบค้นข้อมูลและการเขียนรายงาน	 3(3-0-6)

	 	 หรือ	 	 0113463	 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมวลชน	 3(3-0-6)

	 0113492	 ประสบการณ์การใช้ภาษา	 6(0-18-0)	 0113464	 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0113...	 วิชาเลือก	 3(........)

	 	 	 	 0113...	 วิชาเลือก	 2(........)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255850
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255652

5011322 การเขียนมลายู 1 3(3-0-6)
   Malay Writing 1
   หลักและวิธีการเขียนข้อความ จดหมาย และเรียงความ 
ฝึกเขียนมลายูให้มีความยาวประมาณ 100 คำา
0113231 ไวยากรณ์มลายู 1  3(3-0-6)
   Malay Grammar 1
   ศึกษาและฝึกการใช้ภาษามลายูด้านหน่วยคำา โครงสร้าง
ของคำา วิธีการสร้างคำา ชนิดและหน้าที่ของคำา ลักษณะของพยางค์ 
ลักษณะของวลีและโครงสร้างของประโยคพื้นฐาน
0113232 ไวยากรณ์มลายู 2  3(3-0-6)
   Malay Grammar 2
   บุรพวิชา : 0113231
   ศกึษาและฝกึการใชร้ะบบวากยสมัพนัธภ์าษามลายใูนดา้น
วลี อนุพากย์ และประโยคประเภทต่างๆ
1011331 ภาษามลายูปาตานี 2 2(2-0-4)
   Patani Malay 2
   บุรพวิชา : 3011321
   การใช้ภาษามลายูถิ่นปาตานีในระดับสูงขึ้น พัฒนาทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้เนื้อหาที่หลากหลายและ
ซับซ้อน
0113312 ภาษามลายูในบริบททางสังคม 2(2-0-4)
   Malay Language in Social Context
   ลักษณะและการใช้ภาษามลายูในบริบททางสังคมและ
ศึกษาอิทธิพลทางสังคมท่ีมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูกับ
ภาษาอื่น
6011332 การเขียนมลายู 2 3(3-0-6)
   Malay Writing 2
   บุรพวิชา : 0113225
   เทคนคิการเขยีนยอ่หนา้และเรยีงความในระดบัสงูขึน้ และ
ฝึกเขียน โดยมีความยาวประมาณ 350 คำา
1011334 วรรณกรรมมลายูขนบนิยม 2(2-0-4)
   Traditional Malay Literature
   วรรณกรรมมลายูขนบนยิมประเภทตา่งๆ ทัง้ทีเ่ปน็รอ้ยแก้ว 
และรอ้ยกรองโดยสงัเขป เลือกศกึษาผลงานท่ีสำาคญัด้านรปูแบบ เนือ้หา 
และภาพสะท้อนทางสังคม
2011334 วรรณกรรมมลายูสมัยใหม่ 2(2-0-4)
   Modern Malay Literature
   วิวัฒนาการของวรรณกรรมมลายูสมัยใหม่ประเภท 
บันเทิงคดีและเลือกศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของนักประพันธ์คนสำาคัญ
0113351 กวีนิพนธ์มลายูขนบนิยม 2(2-0-4)
   Traditional Malay Poetry
   กวีนิพนธ์มลายู ขนบนิยมประเภทปันตุน ฉะอิร ฆูรินดัม 
สือโลกา และนาซัม ศึกษารูปแบบ เนื้อหา ภาษา และแนวคิดที่ปรากฏ
ในกวีนิพนธ์
0113352 กวีนิพนธ์มลายูสมัยใหม่ 2(2-0-4)
   Modern Malay Poetry
   กวนีพินธม์ลายสูมัยใหม่จากผลงานของกวคีนสำาคญั ศกึษา
รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และแนวคิด ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์
0113353 เรื่องสั้นมลายู 2(2-0-4)
   Malay Short Stories
   เรือ่งสัน้มลายทูีมี่เนือ้หาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธก์บัยคุสมยั 
สภาพสังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย 
เลือกศึกษาผลงานที่สำาคัญๆ ของนักเขียนที่มีชื่อเสียงแห่งยุค

0113354  นวนิยายมลายู 2(2-0-4)
   Malay Novels
   นวนิยายมลายูที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ 
ยุคสมัย สภาพสังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมของประเทศ
มาเลเซีย เลือกศึกษาผลงานที่สำาคัญๆ ของนักเขียนที่มีชื่อเสียงแห่งยุค
0113355 วรรณกรรมมลายูสำาหรับเด็ก 2(2-0-4)
   Malay Literature for Children
   วรรณกรรมมลายูสำาหรับเด็กด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา
และคณุคา่ของวรรณกรรมทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละสะทอ้นวถิชีวีติของเดก็
มลายู
0113361 การแปล 1 2(2-0-4)
   Translation 1
   หลักพื้นฐานการแปล ฝึกแปลประโยค ข้อความ และ 
เรื่องราวจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย
0113362 การแปล 2 2(2-0-4)
   Translation 2
   หลักการแปลและฝึกแปลประโยค ข้อความ และเรื่องราว
จากภาษาไทยเป็นภาษามลายู
0113381 คติชนวิทยามลายู 3(3-0-6)
   Malay Folklore
   ความรู้ทั่วไปและหลักการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคติชน
วิทยามลายู ศึกษาผลงานทางคติชนวิทยามลายูประเภทบทกลอน 
พื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ปริศนาคำาทาย สำานวน
สุภาษิต คำาพังเพย ประเพณีและความเชื่อต่างๆ
0113421 การสืบค้นข้อมูลและการเขียนรายงาน 3(3-0-6)
   Information Searching and Report Writing
   ฝกึการเขียนรายงานจากการคน้ควา้ วธีิเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
การวางเคา้โครงเรือ่ง การเรยีบเรยีงรายงานและการอา้งองิ โดยใชภ้าษา
มลายู
2011342 วาทการมลายู  2(2-0-4)
   Speech Training in Malay
   หลกัการพดูในทีชุ่มชนและการพดูในโอกาสต่างๆ ฝกึการ
เป็นพิธีกร การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาที
1011344 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมมลายู 3(3-0-6)
   Malay Literary Analysis and Criticism
   หลกัการวเิคราะหแ์ละวจิารณว์รรณกรรม ฝกึวเิคราะหแ์ละ
วิจารณ์วรรณกรรมมลายูประเภทต่างๆ
0113451 วรรณกรรมมลายูท้องถิ่น  2(2-0-4)
   Local Malay Literature
   วรรณกรรมมลายูท้องถ่ินทั้งที่เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ
และลายลกัษณท์ีป่รากฏในสงัคมทีใ่ชภ้าษามลายใูนภาคใตข้องไทยและ
กลุม่ประเทศเพือ่นบา้น โดยใหค้วามสำาคญักบัการศกึษาวรรณกรรมทีม่ี
เนื้อหาสะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมมลายู
0113452 วรรณกรรมอาเซียน 2(2-0-4)
   ASEAN Literature
   ชีวิตนักเขียนและผลงานวรรณกรรมที่ต้นฉบับเป็นภาษา
มลายู หรือฉบับภาษาอื่นที่แปลเป็นภาษามลายู อังกฤษ หรือไทย ทั้งที่ 
เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเน้นศึกษาผลงานของนักเขียนรางวัล
ซีไรต์ที่สะท้อนภาพสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน
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0113453 นิทานปันหยีมลายู 2(2-0-4)
   The Malay Panji Tales
   ลกัษณะทัว่ไปและการแพรก่ระจายของวรรณกรรมปนัหย ี
ในภมูภิาคนซูนัตาราศกึษา วรรณกรรมปนัหยฉีบบัภาษามลายทูีส่มัพนัธ์
กับวรรณกรรมไทย
0113454 วรรณกรรมมลายูอิงประวัติศาสตร์ 2(2-0-4)
   Historical Malay Literature
   วรรณกรรมมลายูอิงประวัติศาสตร์ โดยศึกษาแนวคิด 
ภาพสะทอ้นทางสงัคมและวฒันธรรม เลอืกศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กับประวัติศาสตร์ไทยและมลายู
0113461 การแปลงานเฉพาะด้าน 2(2-0-4)
   Translation for Specific Fields
   บุรพวิชา : 0113361 และ 0113362
   ศกึษาและพฒันาทกัษะการแปลจากเอกสารและสิง่พมิพ์ที่
มเีนือ้หาและภาษาเฉพาะสาขา โดยแปลจากภาษามลายเูปน็ภาษาไทย
และแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู
0113462 การแปลวรรณกรรม 2(2-0-4)
   Literature Translation
   หลักการและฝึกแปลวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและ 
ร้อยกรองมลายู
3011346 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
   Malay for Mass Media
   การใช้ภาษามลายูท่ีใช้ในวงการสื่อสารมวลชน ทั้งที่เป็น
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4011346 ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
   Malay for Business
   หลักเกณฑ์ รูปแบบ และการใช้ภาษามลายูในการเขียน
จดหมายและเอกสารธรุกจิประเภทตา่งๆ ฝกึการจดบนัทกึขอ้ความสัน้ๆ
จากการติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

5011346 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 1 2(2-0-4)
   Malay for Tourism 1
   ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการท่องเทีย่ว และฝกึการใชภ้าษา
มลายูที่เกี่ยวข้องกับบริบทการท่องเที่ยว
6011346 ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว 2  2(2-0-4)
   Malay for Tourism 2
   บุรพวิชา : 0113465
   พฒันาทกัษะการใช้ภาษามลายเูพือ่แนะนำาศลิปวฒันธรรม
และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญในสถานการณ์เสมือนจริง
0113471 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนภาษามลายู 2(1-2-3)
   Malay Language Learning Technology
   ศึกษาและฝึกใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า และพัฒนา
ทักษะทางการเรียนภาษามลายู
0113491 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานท่ี 
ดำาเนินงานเกี่ยวข้องทางภาษามลายูตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะ
เวลา 1 ภาคเรียน
0113492 ประสบการณ์การใช้ภาษา 6(0-18-0)
   Experience in Language Use
   ฝึกปฏิบัติงานการใช้ภาษามลายูในองค์กรภาครัฐ หรือ 
ภาคเอกชน มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน นำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประเด็นปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาจากการฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการมาสัมมนาและสรุปรายงานเป็นภาษามลายู



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255852

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	พ.ศ.2557

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		สาขาวิชาภาษาตะวันออก		
ปรัชญา	ความสำาคัญ	และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 ปรัชญา
	 รู้	เข้าใจภาษา	และวัฒนธรรมญี่ปุ่น	สร้างคุณค่าสู่การพัฒนาสังคม
	 ความสำาคัญของหลักสูตร
	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น	เป็นสาขาวิชาท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้	ความชำานาญด้านภาษาและวัฒนธรรม
ญ่ีปุ่น	ซึ่งสามารถนำาไปใช้ประกอบอาชีพรวมทั้งการดำาเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างเหมาะสม
	 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
	 เพื่อผลิตบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	ความ
รับผิดชอบ	และมีคุณลักษณะดังนี้
	 1.	 มีความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
	 2.	 มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องตามบริบทและ
วัฒนธรรม
	 3.	 สามารถคิด	วิเคราะห์	สังเคราะห์	และนำาความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่นไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ	และดำาเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
	 4.	 มีความมุ่งมั่น	ใฝ่รู้	เพื่อการศึกษาต่อ	เรียนรู้ตลอดชีวิต	และนำาความรู้
ไปสร้างสรรค์สังคม
	 5.	 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการศึกษา	ค้นคว้า	และสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและรู้เท่าทัน
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต			สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น		เป็นหลักสูตร	4	ปี		
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต		ตามโครงสร้าง
ดังนี้
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต
	 กลุ่มภาษา	 	 	 9	 หน่วยกิต
	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 6	 หน่วยกิต
	 กลุ่มคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 6	 หน่วยกิต
	 กลุ่มบูรณาการ	 	 	 3	 หน่วยกิต
	 กลุ่มวิชาเลือก	 	 	 6	 หน่วยกิต
	 -	เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา	 	 3	 หน่วยกิต
	 -	เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3	 หน่วยกิต
	 2.		หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 99	 หน่วยกิต
	 วิชาเอก	 	 ไม่น้อยกว่า	 93	 หน่วยกิต
	 	 วิชาบังคับ	 	 60	 หน่วยกิต
	 	 วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 33	 หน่วยกิต
	 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ	 	 6	 หน่วยกิต
	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร  
	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9	 หน่วยกิต
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 	 	 3(3-0-6)
	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 	 	 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6	 หน่วยกิต
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 	 3(3-0-6)
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 	 3(2-2-5)
	 กลุ่มคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 6	 หน่วยกิต
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 	 3(3-0-6)
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 	 3(3-0-6)

	 กลุ่มบูรณาการ				 	 3	 หน่วยกิต
 เลือกจาก 
	 0000161	 วิถีชุมชนท้องถิ่น	 	 	 3(1-6-2)
	 0000162	 ทักษิณศึกษา	 	 	 3(1-6-2)
	 กลุ่มวิชาเลือก		 	 6	 หน่วยกิต
	 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา	 	 3	 หน่วยกิต
	 0000131	 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู	 	 3(3-0-6)
	 0000132	 ภาษาและวัฒนธรรมจีน	 	 3(3-0-6)
	 0000133	 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 	 3(3-0-6)
	 0000134	 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี	 	 3(3-0-6)
	 0000211	 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา	 3(2-2-5)
	 0000221	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3	 	 	 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		3	 หน่วยกิต
	 0000143	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า	 	 3(3-0-6)
	 0000144	 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)
	 0000145	 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย	 	 3(3-0-6)
	 0000146	 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)
	 0000147	 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)
2.		หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 99	 หน่วยกิต
	 วิชาเอก	 	 ไม่น้อยกว่า	 93	 หน่วยกิต
	 วิชาบังคับ	 	 	 60	 หน่วยกิต
	 0110111	 ภาษาญี่ปุ่น	1	 	 	 3(2-2-5)
	 0110112	 ภาษาญี่ปุ่น	2	 	 	 3(2-2-5)
	 0110131	 อักขรวิธีญี่ปุ่น	 	 	 3(2-2-5)
	 0110151	 วัฒนธรรมญี่ปุ่น	1	 	 	 3(3-0-6)
	 0110211	 ภาษาญี่ปุ่น	3	 	 	 3(2-2-5)
	 0110212	 ภาษาญี่ปุ่น	4	 	 	 3(2-2-5)
	 0110221	 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น	1	 	 3(2-2-5)
	 0110222	 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น	2	 	 3(2-2-5)
	 0110223	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	 	 3(2-2-5)
	 0110224	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง	1	 	 3(2-2-5)
	 0110231	 คันจิศึกษา	1	 	 	 3(2-2-5)
	 0110233	 สัทศาสตร์ญี่ปุ่น	 	 	 3(2-2-5)
	 0110311	 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น	1	 	 3(3-0-6)
	 0110312	 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น	2	 	 3(3-0-6)
	 0110321	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	1		 	 3(2-2-5)
	 0110322	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	2		 	 3(2-2-5)
	 0110341	 การแปลภาษาญี่ปุ่น	1	 	 	 3(2-2-5)
	 0110351	 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น	 	 	 3(3-0-6)
	 0110361	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น	 	 3(2-2-5)
	 0110471	 สัมมนา	 	 	 3(2-2-5)
	 วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 	 33	 หน่วยกิต
	 0110232	 คันจิศึกษา	2	 	 	 3(2-2-5)
	 0110251	 วัฒนธรรมญี่ปุ่น	2	 	 	 3(3-0-6)
	 0110323	 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น	3	 	 3(2-2-5)
	 0110324	 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น	4	 	 3(2-2-5)
	 0110325	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง	2	 	 3(2-2-5)
	 0110326	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง	 	 3(2-2-5)
	 0110327	 ภาษาญี่ปุ่นสื่อมวลชน	 	 	 3(2-2-5)
	 0110352	 วรรณกรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน	 	 3(3-0-6)
	 0110353	 วรรณกรรมญี่ปุ่นสำาหรับเด็ก	 	 3(3-0-6)
	 0110421	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	3		 	 3(2-2-5)
	 0110422	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	4		 	 3(2-2-5)
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	 0110441	 การแปลภาษาญี่ปุ่น	2	 	 	 3(2-2-5)
	 0110461	 การสอนภาษาญี่ปุ่น		 	 	 3(2-2-5)
	 0110462	 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม	 	 3(2-2-5)
	 0110463	 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 3(2-2-5)
	 0110464	 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ	 	 	 3(2-2-5)
	 0110472	 การเขียนโครงการวิจัย	 	 	 3(2-2-5)
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ	 	 6	 หน่วยกิต
	 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	

	 0110481	 สหกิจศึกษา	 	 	 6(0-18-0)
	 	 หรือ	
	 0110482	 ประสบการณ์และสัมมนาการใช้ภาษา	 	 6(0-18-0)
	 3.		หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต
	 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือก
เรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำาคณะท่ีหลักสูตรสังกัด	ทั้งน้ีรายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียน
เรียนในระยะเวลาไม่เกิน	4	ปี	นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(........)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0110211	 ภาษาญี่ปุ่น	3	 3(2-2-5)	 0110212	 ภาษาญี่ปุ่น	4	 3(2-2-5)

	 0110221	 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น	1	 3(2-2-5)	 0110222	 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น	2	 3(2-2-5)

	 0110223	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	 3(2-2-5)	 0110224	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง	1	 3(2-2-5)

	 0110231	 คันจิศึกษา	1	 3(2-2-5)	 0110233	 สัทศาสตร์ญี่ปุ่น	 3(2-2-5)

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(……..)	 0110...	 วิชาเลือก	 3(3-0-6)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0110311	 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น	1	 3(3-0-6)	 0110312	 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น	2	 3(3-0-6)

	 0110321	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	1	 3(2-2-5)	 0110322	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	2	 3(2-2-5)

	 0110351	 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น	 3(3-0-6)	 0110341	 การแปลภาษาญี่ปุ่น	1	 3(2-2-5)

	 0110...	 วิชาเลือก	 3(........)	 0110361	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น	 3(2-2-5)

	 0110...	 วิชาเลือก	 3(........)	 0110...	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0110...	 วิชาเลือก	 3(........)	 0110...	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0110...	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0110481	 สหกิจศึกษา	 6(0-36-0)	 0110471	 สัมมนา	 3(2-2-5)

	 	 หรือ	 	 0110...	 วิชาเลือก	 3(3-0-6)

	 0110482	 ประสบการณ์และสัมมนาการใช้ภาษา	 6(0-24-0)	 0110...	 วิชาเลือก	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0110...	 วิชาเลือก	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0110...	 วิชาเลือก	 3(3-0-6)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

	 0000143	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 	 (กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ	เลือก)	 	 0110112	 ภาษาญี่ปุ่น	2	 3(2-2-5)

	 0110111	 ภาษาญี่ปุ่น	1	 3(2-2-5)	 0110151	 วัฒนธรรมญี่ปุ่น	1																																													3(3-0-6)

	 0110131	 อักขรวิธีญี่ปุ่น	 3(2-2-5)	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18
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คำาอธิบายรายวิชา

0110111	 ภาษาญี่ปุ่น	1	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	1	
	 โครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน	ฝึกทักษะการฟัง	การพูด	การอ่าน	และ
การเขียน	โดยใช้คำาศัพท์ประมาณ	500	คำา	เรียนรู้อักษรคันจิประมาณ	100	ตัว
0110112	 ภาษาญี่ปุ่น	2	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	2	
	 	 บุรพวิชา	:	0110111	
	 โครงสร้างประโยคระดับกลาง	ฝึกทักษะการฟัง	การพูด	การอ่าน	และ
การเขียน	โดยใช้คำาศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ	370	คำา	เรียนรู้อักษรคันจิเพ่ิมขึ้น
อีกประมาณ	150	ตัว
0110131	 อักขรวิธีญี่ปุ่น	 3(2-2-5)
  Japanese Character Systematization 
	 ประวัติ	โครงสร้างและลักษณะการใช้อักษร	ฮิรางานะ	คาตาคานะ
โรมาจิ	และคันจิ	พัฒนาทักษะการเขียนและการอ่านอักษรดังกล่าวจาก
คำาศัพท์ในชีวิตประจำาวัน	
0110151	 วัฒนธรรมญี่ปุ่น	1	 3(3-0-6)
	 	 Japanese	Culture	1	
	 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับวัฒนธรรมญ่ีปุ่นด้านระบบความเชื่อ	ศาสนา
ค่านิยม	ระบบครอบครัว	ระบบการเมืองการปกครอง	ระบบการศึกษา	ระบบ
เศรษฐกิจ	ลักษณะสำาคัญด้านศิลปะ	ตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคโชวะ
0110211	 ภาษาญี่ปุ่น	3	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	3	
	 	 บุรพวิชา	:	0110112	
	 โครงสร้างประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน		ระดับต้น-กลาง	ฝึกทักษะการฟัง
การพูด	การอ่าน	และการเขียน	โดยใช้คำาศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ	500	คำา
เรียนรู้อักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ	150	ตัว
0110212	 ภาษาญี่ปุ่น	4	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	4	
	 	 บุรพวิชา	:	0110211	
	 โครงสร้างประโยคท่ีใช้ในชีวิตประจำาวันระดับกลาง	ฝึกทักษะการฟัง
การพูด	การอ่าน	และการเขียน	โดยใช้คำาศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ	400	คำา
เรียนรู้อักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ	200	ตัว
0110221	 การฟัง-	พูดภาษาญี่ปุ่น	1	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Listening-Speaking	1	
	 ฝึกทักษะการฟังและพูดบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่นระดับต้น	โดยใช้หัวข้อ
หรือเนื้อเรื่องในชีวิตประจำาวัน
0110222	 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น	2	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Listening-Speaking	2	
	 	 บุรพวิชา	:	0110221	
	 ฝึกทักษะการฟังและพูดโต้ตอบบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่น	ระดับต้น	–	กลาง
โดยใช้หัวข้อหรือเนื้อเรื่องในชีวิตประจำาวันที่มีโครงสร้างของประโยคซับซ้อนขึ้น 
0110223	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น	 3(2-2-5)
  Japanese Basic Reading 
	 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ	แปลความ	สรุปความ	บทคัดสรรภาษาญ่ีปุ่น
ระดับต้น	ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำาวัน	และฝึกปฏิบัติ
0110224	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง	1	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Intermediate	Reading	1	
	 	 บุรพวิชา	:	0110223	
	 กลวิธีการอ่าน	การอ่านข้อความและบทคัดสรรท่ัวไปท่ีมีโครงสร้างประโยค
ซับซ้อนมากขึ้น	ฝึกทักษะการอ่านด้วยตนเองโดยใช้พจนานุกรม

0110231	 คันจิศึกษา	1	 3(2-2-5)
	 	 Kanji	Studies	1	
	 ประวัติ	ความหมายและวิธีการเขียนตัวอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน
(โจโยคันจิ)	ประมาณ	300	ตัว	ฝึกเขียนตัวอักษรและใช้พจนานุกรมอักษรคันจิ
0110232	 คันจิศึกษา	2	 3(2-2-5)
	 	 Kanji	Studies	2	
	 	 บุรพวิชา	:	0110231	
	 ความหมายและวิธีการเขียนตัวอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน
(โจโยคันจิ)	เพ่ิมอีกประมาณ	350	ตัว	ฝึกเขียนตัวอักษรและใช้พจนานุกรม
อักษรคันจิ
0110233	 สัทศาสตร์ญี่ปุ่น	 3(2-2-5)
  Japanese Phonetics 
	 เสียง	ระบบเสียงภาษาญ่ีปุ่น	อวัยวะในการออกเสียง	วิธีการออกเสียง
การเน้นเสียงสูง-ต่ำา	และฝึกออกเสียงภาษาญ่ีปุ่นเน้นเสียงที่เป็นปัญหาสำาหรับ
ชาวไทย
0110251	 วัฒนธรรมญี่ปุ่น	2	 3(3-0-6)
	 	 Japanese	Culture	2	
	 	 บุรพวิชา	:	0110151	
	 วัฒนธรรม	ประเพณีท่ีสำาคัญท่ีสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่และแนวคิด
ที่สำาคัญของคนญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน
0110311	 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น	1	 3(3-0-6)
	 	 Japanese	Structure	1	
	 ระบบคำาภาษาญ่ีปุ่นด้านหน่วยคำา	โครงสร้างของคำา	วิธีการสร้างคำา
และชนิดของคำา
0110312	 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น	2	 3(3-0-6)
	 	 Japanese	Structure	2	
	 	 บุรพวิชา	:	0110311	
	 ส่วนโครงสร้างของประโยคต่างๆ	ในด้านวลี	อนุภาค	และประโยค
0110321	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	1	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Writing	1	
	 หลักการเขียน	และฝึกเขียนเรียงความสั้นๆ	ในชีวิตประจำาวัน
0110322	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	2	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Writing	2	
	 	 บุรพวิชา	:	0110321	
	 ฝึกทักษะการเขียนเรียงความ	จดหมาย	และเขียนแสดงความคิดเห็น
จากหัวข้อที่กำาหนดให้
0110323	 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น	3	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Listening-Speaking	3	
	 	 บุรพวิชา	:	0110222	
	 ฝึกทักษะการฟังและพูดแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์หรือหัวข้อ
ที่กำาหนดให้โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ระดับกลาง
0110324	 การฟัง-พูดภาษาญี่ปุ่น	4	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Listening-Speaking	4	
	 	 บุรพวิชา	:	0110323	
	 ฝึกทักษะการฟังและพูดอภิปรายในสถานการณ์หรือหัวข้อที่กำาหนดให้
โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ระดับกลาง-สูง
0110325	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง	2	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Intermediate	Reading	2	
	 	 บุรพวิชา	:	0110224	
	 ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์งานเขียนจากสื่อประเภทต่างๆ	โดยเน้น
การศึกษารูปแบบการใช้ภาษา	การจับใจความและการสรุปความ
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0110461	 การสอนภาษาญี่ปุ่น	 3(2-2-5)
  Teaching Japanese 
	 ประวัติ	หลักการ	แนวคิดและทฤษฏี	การสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะภาษา
ต่างประเทศ	โดยเน้นส่วนท่ีเป็นปัญหาสำาหรับผู้เรียนชาวไทยและแนวทาง
แก้ไข	และฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำาลองในชั้นเรียน
0110462	 ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรม	 3(2-2-5)
  Japanese for Industry 
	 ภาษาญ่ีปุ่นที่เก่ียวข้องกับงานอุตสาหกรรม	โครงสร้าง	หน้าท่ีของฝ่าย
ต่างๆ	เน้นการสื่อสารภาษาญ่ีปุ่นเฉพาะทางในโรงงานอุตสาหกรรม	และ
ศึกษาดูงาน
0110463	 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 3(2-2-5)
  Japanese for Tourism and Hospitality 
	 ทักษะการใช้ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการท่องเท่ียวและการโรงแรม	เน้นการฟัง
และการพูดให้ข้อมูลความรู้	ด้านสังคม	วัฒนธรรม	ศิลปะ	ประเพณีไทย	และ
ท้องถ่ินของตน	เน้นการใช้รูปแบบภาษาที่ถูกต้องสำาหรับการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม		ศึกษาดูงาน	ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จำาลองนอกสถานที่
0110464	 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ	 3(2-2-5)
  Japanese for Business 
	 ภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในสถานประกอบการ	วัฒนธรรมการทำางานของชาว
ญ่ีปุ่น	เน้นการติดต่อสื่อสาร	ฝึกทักษะการเขียนจดหมายและเอกสารในงาน
ธุรกิจ
0110471	 สัมมนา	 3(2-2-5)
  Seminar 
	 อ่านบทความวิชาการ	สัมมนาประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจด้าน
ภาษา	วรรณคดี	สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	นำาเสนอผลงาน
0110472	 การเขียนโครงการวิจัย	 3(2-2-5)
  Research Project Writing 
	 หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	และระเบียบวิธีวิจัยทางด้านกับภาษา	สังคม
และวัฒนธรรมญ่ีปุ่น	กำาหนดปัญหาการวิจัย	ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
ฝึกปฏิบัติการวิจัยโดยเขียนโครงร่าง	และนำาเสนอโครงร่างการวิจัย
0110481	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
  Cooperative Education 
	 ปฏิบัติการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษา
โดยมีระยะเวลา	1	ภาคเรียน
0110482	 ประสบการณ์และสัมมนาการใช้ภาษา	 6(0-18-0)
  Experience and Seminar on Language Use 
	 ฝึกปฏิบัติงานการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น	โดยมีระยะเวลา	1	ภาคเรียน

0110326	 การอ่านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง	 3(2-2-5)
  Japanese Advanced Reading 
	 	 บุรพวิชา	:	0110325	
	 ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิจารณ์โดยใช้งานเขียนจากสื่อประเภทต่างๆ	และ
แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากเรื่องที่อ่าน
0110327	 ภาษาญี่ปุ่นสื่อมวลชน	 3(2-2-5)
  Japanese for Mass Media 
	 คำาศัพท์	สำานวนและรูปแบบการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสิ่งพิมพ์	โทรทัศน์	และ
อินเทอร์เน็ต	และฝึกปฏิบัติ
0110341	 การแปลภาษาญี่ปุ่น	1	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Translation	1	
	 หลักการแปลประเภทต่างๆ	ฝึกแปลประโยค	บทสนทนาในชีวิตประจำาวัน	
ข้อความและเรื่องราวสั้นๆ	จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย	และจากภาษาไทย
เป็นภาษาญี่ปุ่น
0110351	 ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น	 3(3-0-6)
  History of Japanese Literature 
	 วิวัฒนาการของวรรณคดีญ่ีปุ่นต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน	ลักษณะ
วรรณคดีแต่ละสมัยและภาพสะท้อนสังคมจากวรรณคดี
0110352	 วรรณกรรมญี่ปุ่นปัจจุบัน	 3(3-0-6)
  Modern Japanese Literatures 
	 วรรณกรรมญ่ีปุ่นท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมดีเด่นตั้งแต่สมัย
เมจิจนถึงปัจจุบัน
0110353	 วรรณกรรมญี่ปุ่นสำาหรับเด็ก	 3(3-0-6)
  Japanese Children’s Literature 
	 ลักษณะวรรณกรรมญ่ีปุ่นสำาหรับเด็กในด้านรูปแบบการใช้ภาษาและ
แนวคิดที่มุ่งปลูกฝังแก่เด็ก
0110361	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น	 3(2-2-5)
  Computer Programs in Japanese 
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการศึกษาและการนำาเสนอผลงาน
ศึกษาประเด็นท่ีสนใจและฝึกการนำาเสนอผลงานการศึกษาผ่านทางคอมพิวเตอร์
0110421	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	3	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Writing	3	
	 	 บุรพวิชา	:	0110322	
	 ฝึกทักษะการเขียนอธิบาย	เขียนแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์หัวข้อ
ที่เกี่ยวกับสังคม	วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นโดยใช้รูปแบบภาษาที่ถูกต้อง
0110422	 การเขียนภาษาญี่ปุ่น	4	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Writing	4	
	 	 บุรพวิชา	:	0110421	
	 หลักการเขียนเชิงวิเคราะห์วิจารณ์บทความและงานเขียนประเภทต่างๆ
ท่ีเก่ียวกับสังคม	วัฒนธรรมไทยและญ่ีปุ่น	ฝึกปฏิบัติเขียนรายงานภาษาญ่ีปุ่น
อย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบภาษาที่ถูกต้อง	
0110441	 การแปลภาษาญี่ปุ่น	2	 3(2-2-5)
	 	 Japanese	Translation	2	
	 	 บุรพวิชา	:	0110341	
	 หลักการล่าม	จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย	และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาญ่ีปุ่น	ทักษะการจับใจความ	เทคนิคการจดเน้ือเรื่อง	การสรุปเน้ือหา
เน้นการถ่ายทอดสารอย่างถูกต้องตามบริบท	และฝึกปฏิบัติ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาตะวันออก
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา 
 รู้ภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมจีน นำาสู่การประยุกต์อย่างสร้างสรรค์
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ 
รับผิดชอบและมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน 
และตระหนักในการใช้ภาษา
 2. สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำาความรู้ด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนไปประยุกต์อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
 3. มปีระสบการณแ์ละเกิดทักษะในการใช้ภาษาจนี และสามารถใช้
ในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   60 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)

 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต
 วิชาเอก
 วิชาบังคับ   60 หน่วยกิต
 0109111 ภาษาจีนขั้นต้น 1 3(2-2-5)
 0109112 ภาษาจีนขั้นต้น 2 3(2-2-5)
 0109121 สนทนาภาษาจีนขั้นต้น 3(2-2-5)
 0109122 สนทนาภาษาจีนขั้นกลาง 3(2-2-5)
 0109211 ภาษาจีนขั้นกลาง 1 3(2-2-5)
 0109212 ภาษาจีนขั้นกลาง 2 3(2-2-5)
 0109213 ไวยากรณ์จีนกลาง 1 3(3-0-6)
 0109214 ไวยากรณ์จีนกลาง 2 3(3-0-6)
 0109221 สนทนาภาษาจีนขั้นสูง 3(2-2-5)
 0109222 การอ่านภาษาจีน 1 3(3-0-6)
 0109223 การอ่านภาษาจีน 2 3(3-0-6)
 0109224 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5)
 0109241 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0109261 การแปลภาษาจีน 1 3(3-0-6)
 0109311 ภาษาจีนขั้นสูง 3(2-2-5)
 0109313 ภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6)
 0109321 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5)
 0109331 วรรณคดีจีน 3(3-0-6)
 0109341 ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6)
 0109361 การแปลภาษาจีน 2 3(3-0-6)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต
 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
 0109312 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาจีน 3(3-0-6)
 0109322 การอ่านหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์จีน 3(2-2-5)
 0109323 สื่อโสตทัศน์ภาษาจีน 3(2-2-5)
 0109351 การสอนภาษาจีน 1 3(3-0-6)
 0109352 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3(2-2-5)
 0109353 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
 0109354 ภาษาจีนในสื่อมวลชน 3(3-0-6)
 0109355 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5)
 0109356 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5)
 0109357 การเขียนพู่กันจีน 3(2-2-5)
 0109362 การแปลบันเทิงคดี 3(3-0-6)
 0109411 ภาษาจีนถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย 3(3-0-6)
 0109412 คำายืมภาษาจีนในภาษาไทยถิ่นใต ้ 3(3-0-6)
 0109421 การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
 0109422 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน 3(2-2-5)
 0109431 นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0-6)
 0109432 วรรณกรรมจีนคลาสสิก 3(3-0-6)
 0109433 วรรณกรรมจีนปัจจุบัน 3(3-0-6)
 0109441 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน 3(3-0-6)
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 0109442 ภูมิศาสตร์ประเทศจีน 3(3-0-6)
 0109443 ปรัชญาจีน 3(3-0-6)
 0109451 การสอนภาษาจีน 2 3(2-2-5)
 0109452 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 0109453 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียน 1 กลุ่ม จากกลุ่มดังต่อไปนี้
 กลุ่ม 1
 0109471 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)

 กลุ่ม 2
 0109472 ประสบการณ์การใช้ภาษา 6(0-18-0)
 3.หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะ และไดร้บัอนมุตัจิากคณบดทีีห่ลกัสตูรสงักดั  
ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเป็นรายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนในระยะเวลาไม่
เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาจีน

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่  1 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(……..)
0109111 ภาษาจีนขั้นต้น 1 3(2-2-5) 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
0109121 สนทนาภาษาจีนขั้นต้น 3(2-2-5)  (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
      0109112 ภาษาจีนขั้นต้น 2 3(2-2-5)
      0109122 สนทนาภาษาจีนขั้นกลาง 3(2-2-5)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
0000162 ทักษิณศึกษา (กลุ่มบูรณาการ) 3(1-6-2) 0109212 ภาษาจีน ขั้นกลาง 2 3(2-2-5)
0109211 ภาษาจีนขั้นกลาง 1 3(2-2-5) 0109214 ไวยากรณ์จีนกลาง 2 3(3-0-6)
0109213 ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 1 3(3-0-6) 0109223 การอ่านภาษาจีน 2 3(3-0-6)
0109221 สนทนาภาษาจีนขั้นสูง 3(2-2-5) 0109224 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5)
0109222 การอ่านภาษาจีน 1 3(3-0-6) 0109261 การแปลภาษาจีน 1 3(3-0-6)
0109241 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 0109..… วิชาเลือก 3(…..…)
      ............... วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0109311 ภาษาจีนขั้นสูง  3(2-2-5) 0109…… วิชาเลือก 3(…..…)
0109313 ภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6) 0109…… วิชาเลือก 3(…..…)
0109321 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 0109…… วิชาเลือก 3(…..…)
0109331 วรรณคดีจีน 3(3-0-6) 0109…… วิชาเลือก 3(…..…)
0109341 ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6) 0109…… วิชาเลือก 3(…..…)
0109361 การแปลภาษาจีน 2 3(3-0-6)   
.............. วิชาเลือกเสรี 3(……..)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   15

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0109…… วิชาเลือก  3(…..…) 0109471 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0109…… วิชาเลือก  3(…..…)  หรือ 
0109…… วิชาเลือก  3(…..…) 0109472 ประสบการณ์การใช้ภาษา  6(0-18-0)
0109…… วิชาเลือก  3(…..…)   
0109…… วิชาเลือก  3(…..…)
     รวมหน่วยกิต   15   รวมหน่วยกิต   6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(……..)

	 0109111	 ภาษาจีนขั้นต้น	1	 3(2-2-5)	 0000144	 	จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)	 	

	 0109121	 สนทนาภาษาจีนขั้นต้น	 3(2-2-5)	 	 (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	 	 	 	

	 	 	 	 0109112	 ภาษาจีนขั้นต้น	2	 3(2-2-5)

	 	 	 	 0109122	 สนทนาภาษาจีนขั้นกลาง	 3(2-2-5)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000162	 ทักษิณศึกษา	(กลุ่มบูรณาการ)	 3(1-6-2)	 0109212	 ภาษาจีน	ขั้นกลาง	2	 3(2-2-5)

	 0109211	 ภาษาจีนขั้นกลาง	1	 3(2-2-5)	 0109214	 ไวยากรณ์จีนกลาง	2	 3(3-0-6)

	 0109213	 ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง	1	 3(3-0-6)	 0109223	 การอ่านภาษาจีน	2	 3(3-0-6)

	 0109221	 สนทนาภาษาจีนขั้นสูง	 3(2-2-5)	 0109224	 การเขียนภาษาจีน	1	 3(2-2-5)

	 0109222	 การอ่านภาษาจีน	1	 3(3-0-6)	 0109261	 การแปลภาษาจีน	1	 3(3-0-6)

	 0109241	 วัฒนธรรมจีน	 3(3-0-6)	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0109311	 ภาษาจีนขั้นสูง		 3(2-2-5)	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)

	 0109313	 ภาษาจีนโบราณ	 3(3-0-6)	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)

	 0109321	 การเขียนภาษาจีน	2	 3(2-2-5)	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)

	 0109331	 วรรณคดีจีน	 3(3-0-6)	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)

	 0109341	 ประวัติศาสตร์จีน	 3(3-0-6)	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)

	 0109361	 การแปลภาษาจีน	2	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(……..)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 15

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)	 0109471	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)	 	 หรือ	

	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)	 0109472	 ประสบการณ์การใช้ภาษา		 6(0-18-0)

	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)	 	 	 	

	 0109……	 วิชาเลือก	 3(…..…)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 15	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต
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คำาอธิบายรายวิชา

0109111 ภาษาจีนขั้นต้น 1 3(2-2-5)
   Basic Chinese 1
   ระบบการออกเสียงภาษาจนี โครงสรา้งพ้ืนฐานตัวอกัษรจีน 
และคำาศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน  ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน โดยใช้คำาศัพท์ประมาณ 500 คำา
0109112 ภาษาจีนขั้นต้น 2 3(2-2-5)
   Basic Chinese 2
   บุรพวิชา : 0109111
   ประโยคพืน้ฐานทีใ่ช้ในชวีติประจำาวนั ฝกึทกัษะการฟงั พดู 
อ่าน และเขียน โดยใช้ประโยคพื้นฐาน และฝึกใช้พจนานุกรมจีน-ไทย 
โดยใช้คำาศัพท์เพิ่มขึ้นประมาณ 750 คำา
0109121 สนทนาภาษาจีนขั้นต้น 3(2-2-5)
   Basic Chinese Conversation 
   ฝึกออกเสียงและสนทนาภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน 
เน้นการออกเสียงที่ได้มาตรฐาน
0109122 สนทนาภาษาจีนขั้นกลาง 3(2-2-5)
   Intermediate Chinese Conversation
   บุรพวิชา : 0109121
   ฝกึสนทนาภาษาจนีในสถานการณต์า่งๆ เนน้ฝกึทกัษะการ
ออกเสียงที่เป็นปัญหาสำาหรับผู้เรียน
0109211 ภาษาจีนขั้นกลาง 1 3(2-2-5)
   Intermediate Chinese 1
   บุรพวิชา : 0109112
   ประโยคที่ใช้ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมใกล้ตัว พัฒนา
ทกัษะ การฟงั พดู อา่น และเขยีน โดยใชค้ำาศพัทเ์พิม่ขึน้ประมาณ 1,000 คำา 
0109212 ภาษาจีนขั้นกลาง 2 3(2-2-5)
   Intermediate Chinese 2
   บุรพวิชา : 0109211
   ประโยคท่ีมโีครงสรา้งซบัซอ้นเพิม่ขึน้ พฒันาทกัษะการฟงั 
พูด อ่าน และเขียน โดยใช้คำาศัพท์เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 คำา
0109213 ไวยากรณ์จีนกลาง 1 3(3-0-6)
   Chinese Grammar 1
   ระบบคำาในภาษาจีนท่ีเก่ียวกับหน่วยคำา ชนิดของคำา 
โครงสร้างของคำาและวิธีการสร้างคำา
0109214 ไวยากรณ์จีนกลาง 2 3(3-0-6)
   Chinese Grammar 2
   บุรพวิชา : 0109213
   ระบบวากยสมัพนัธภ์าษาจนีดา้นวล ีอนพุากยแ์ละประโยค
0109221 สนทนาภาษาจีนขั้นสูง 3(2-2-5)
   Advanced Chinese Conversation
   บุรพวิชา : 0109122
   ฝึกสนทนาภาษาจีนจากเน้ือหาที่ได้ฟังและจากบทอ่าน 
เพื่อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยวิธีวิเคราะห์และวิจารณ์
โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษา
0109222 การอ่านภาษาจีน 1 3(3-0-6)
   Chinese Reading 1
   บุรพวิชา : 0109111
   วิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึกอ่านเพื่อจับใจความ 
แปลความ ย่อความ และสรุปความ จากงานเขียนสั้นๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต
ประจำาวันได้

0109223 การอ่านภาษาจีน 2 3(3-0-6)
   Chinese Reading 2
   บุรพวิชา : 0109222
   อ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
โดยเนน้การศกึษาเพือ่ตคีวาม วเิคราะห ์วจิารณ ์และประเมนิคา่ในดา้น
รูปแบบ เนื้อหา และการใช้ภาษา
0109224 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5)
   Chinese Writing 1
   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนภาษาจีน ด้านการ
ใช้คำา การใช้ประโยค สำานวนโวหาร และฝึกเขียนข้อความสั้นๆ เขียน
ย่อหน้า จดหมายส่วนตัว และบันทึกประจำาวัน
0109241 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
   Chinese Culture
   วัฒนธรรมจีนด้านระบบความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม 
ประเพณี การประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมสัมพันธ์กันเป็นสังคม และ
ภูมิปัญญาจีน
0109261 การแปลภาษาจีน 1 3(3-0-6)
   Chinese Translation 1
   หลักการแปล ฝึกแปลประโยค ข้อความ และเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษา
ไทยเป็นภาษาจีน   
0109311 ภาษาจีนขั้นสูง 3(2-2-5)
   Advanced Chinese
   บุรพวิชา : 0109212
   ถอ้ยคำา สำานวนโวหารจากงานเขยีนทีค่ดัสรร พฒันาทกัษะ
ขั้นสูงด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน
0109312 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาจีน 3(3-0-6)
   Chinese Phonetics and Phonology
   เสียง ระบบเสียงภาษาจีนกลาง สรีรสัทศาสตร์เกี่ยว
กับอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง วิธีการออกเสียงพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง  
0109313 ภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6)
   Classical Chinese
   ภาษาจีนโบราณ ด้านคำาศัพท์และไวยากรณ์ โดยเปรียบ
เทียบกับภาษาจีนปัจจุบัน ฝึกเขียนและเน้นการถ่ายทอดภาษาจีน
โบราณเป็นภาษาจีนปัจจุบัน
0109321 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5)
   Chinese Writing 2
   บุรพวิชา : 0109224
   ฝึกเขียนภาษาจีนเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน การ
เขียนย่อความ การเขียนสรุปความ การเขียนบรรยาย และเขียนเชิง
วิเคราะห์ วิจารณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมไทยและจีน
0109322 การอ่านหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์จีน 3(2-2-5)
   Chinese Newspaper and Media Reading
   ฝึกอ่านหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ โดยมุ่ง
ศึกษาในด้านรูปแบบการเขียน เนื้อหา และการใช้ภาษา ฝึกอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและแสดงความคิดเห็น
0109323 สื่อโสตทัศน์ภาษาจีน 3(2-2-5)
   Chinese Audiovisual Media
   ฝกึการฟงัภาษาจนีจากสือ่โสตทศันต์า่งๆ เพือ่ความเขา้ใจ
และแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณ
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0109331 วรรณคดีจีน 3(3-0-6)
   Chinese Literature
   วรรณคดีจนีโดยสงัเขป ลกัษณะของวรรณคดจีนีแตล่ะสมยั 
ภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมจากวรรณคดี และเลือกศึกษา
วรรณคดีที่สำาคัญของแต่ละสมัย
0109341 ประวัติศาสตร์จีน 3(3-0-6)
   Chinese History
   ประวตัศิาสตรจ์นีตัง้แตส่มัยราชวงศเ์ซ่ียถึงสมัยปจัจบุนัใน
ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการด้านต่างๆ
0109351 การสอนภาษาจีน 1 3(3-0-6)
   Chinese Teaching 1
   หลักและวิธีการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
การจัดทำาแผนการสอน การผลิตสื่อและการสร้างบทเรียนภาษาจีน  
0109352 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน 3(2-2-5)
   Chinese Computer Programs
   ศึกษาและฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีนเพื่อการ
ศกึษาและการนำาเสนอผลงาน เลอืกศกึษาประเดน็ท่ีสนใจ และนำาเสนอ
ผลงานการศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
0109353 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
   Chinese for Tourism
   การใช้ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวโดยเน้นการฟัง การพูด 
และการอธิบาย ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ตามความเหมาะสม
0109354 ภาษาจีนในสื่อมวลชน 3(3-0-6)
   Chinese in Mass Media
   ถ้อยคำา สำานวนโวหาร และรูปแบบการใช้ภาษาจีนใน
สื่อมวลชนประเภทต่างๆ ฝึกการเขียนที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน 
0109355 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5)
   Business Chinese
   รปูแบบการใช้ภาษาเชิงธรุกจิทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมจนี 
ฝึกเขียนจดหมายเอกสารในเชิงธุรกิจ
0109356 ภาษาจีนเพื่อการจัดการโรงแรม 3(2-2-5)
   Chinese for Hotel Management
   ภาษาจนีทีใ่ชใ้นงานและการจดัการฝา่ยตา่งๆ ของโรงแรม
และศึกษาดูงาน
0109357 การเขียนพู่กันจีน 3(2-2-5)
   Chinese Script Brush Writing
   ประวัติความเป็นมา หลัก และวิธีการเขียนอักษรจีนรูป
แบบต่างๆ ฝึกเขียนพู่กันจีนอย่างถูกต้องและมีศิลปะ
0109361 การแปลภาษาจีน 2 3(3-0-6)
   Chinese Translation 2
   บุรพวิชา : 0109261
   วธิกีารแปลงานเขยีนประเภทต่างๆ ฝกึแปลขา่ว บทความ
เรื่องราวในบริบทการประกอบอาชีพ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
0109362 การแปลบันเทิงคดี 3(3-0-6)
   Fiction Translation
   บุรพวิชา : 0109361
   ความรูท้ัว่ไป วธิกีารแปล ตวัอยา่งการแปลของวรรณกรรม
บนัเทงิคด ีฝกึแปลนทิาน หนังสอืสำาหรบัเด็ก จากภาษาจนีเปน็ภาษาไทย
และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน

0109411 ภาษาจีนถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย 3(3-0-6)
   Chinese Dialects of Southern Thailand
   ภาษาจีนถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้ระเบียบ
วิธีภาษาศาสตร์และเปรียบเทียบภาษาจีนถิ่นกับภาษาจีนกลางในด้าน
ระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ ความหมาย และวัฒนธรรมการใช้
0109412 คำายืมภาษาจีนในภาษาไทยถิ่นใต ้ 3(3-0-6)
   Chinese Loanwords in Southern Thai Dialects
   คำายืมภาษาจีนในภาษาไทยถ่ินใต้ในบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม ด้านรูปคำา การออกเสียง การแปรเสียง แปรศัพท์ และแปร
ความหมาย
0109421 การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
   Academic Writing
   ลกัษณะและโครงสรา้งของงานเขยีนทางวชิาการ ฝกึทักษะ
การใชค้ำา การใชป้ระโยค ฝกึเขยีนรายงานทางวชิาการ และบทความทาง
วิชาการเป็นภาษาจีน
0109422 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน 3(2-2-5)
   Chinese Public Speaking
   รูปแบบ การใช้ถ้อยคำา สำานวนโวหาร ลีลาการพูด และฝึก
พูดในที่ประชุมชนในสถานการณ์จำาลอง
0109431 นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0-6)
   Chinese Proverbial Tales
   ประเภทและองค์ประกอบต่างๆ ของนิทานสุภาษิตจีน 
วิเคราะห์ถ้อยคำา สำานวน โวหาร และคุณค่าจากนิทานที่ศึกษา
0109432 วรรณกรรมจีนคลาสสิก 3(3-0-6)
   Chinese Classical Literature
   วรรณกรรมจีนคลาสสิก ด้านวิวัฒนาการ ลักษณะ 
องค์ประกอบ ประเภท เนื้อหาและวิเคราะห์คุณค่า
0109433 วรรณกรรมจีนปัจจุบัน 3(3-0-6)
   Modern Chinese Literary Works
   วิวัฒนาการ ประเภท องค์ประกอบ และฝึกวิจารณ์
วรรณกรรมจีนปัจจุบันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณกรรมดีเด่น
0109441 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน 3(3-0-6)
   Sino-Thai Relationships
   ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง การศึกษา และวัฒนธรรมด้านต่างๆ
0109442 ภูมิศาสตร์ประเทศจีน 3(3-0-6)
   China Geography
   ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม ภูมิลักษณะทางกายภาพ และ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของประเทศจีน
0109443 ปรัชญาจีน 3(3-0-6)
   Chinese Philosophy
   ปรัชญาของนักปรัชญาจีนคนสำาคัญ เพ่ือเข้าใจแนวความคิด 
ที่สัมพันธ์กับภาษา วรรณคดี วรรณกรรม สังคมและวัฒนธรรม
0109451 การสอนภาษาจีน 2 3(2-2-5)
   Teaching Chinese 2
   บุรพวิชา : 0109351
   ฝึกทักษะการจัดทำาแผนการสอน การผลิตสื่อ การวัดผล
และประเมินผล ทดลองสอนในสถานการณ์จำาลองโดยเน้นส่วนที่เป็น
ปัญหาสำาหรับผู้เรียนชาวไทยและแนวทางแก้ไข



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255860
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255662

0109452 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
   Chinese for Public Relations
   ถอ้ยคำา สำานวนโวหารทีเ่กีย่วกบัประกาศ โฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ ฝึกเขียน ฝึกพูด เพื่อให้ข่าวสารแก่สาธารณชน ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
0109453 ภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
   Chinese for Industry
   ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม การใช้ภาษาจีน
ที่เกี่ยวกับการทำางานของฝ่ายต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม และศึกษา
ดูงาน

0109471 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ดำาเนิน
งานเกี่ยวข้องทางภาษาจีนตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 
ภาคเรียน
0109472 ประสบการณ์การใช้ภาษา 6(0-18-0)
   Experience in Language Use
   ฝึกปฏิบัติงานการใช้ภาษาจีนในองค์กรภาครัฐหรือภาค
เอกชน มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน นำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประเด็นปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาจากการฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการมาสัมมนาและสรุปรายงานเป็นภาษาจีน



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 61
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มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 63

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญาและความสำาคัญของหลักสูตร
 เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม นำาสู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์และสามารถใช้ในการแก้ปัญหาการบริหารงาน 
ท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลได้
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบในการกระทำาของ
ตนเองโดยคำานึงถึงประโยชน์ของท้องถิ่น
 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
 5. เรียนรู้ที่จะอยู่ในวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการปกครองทอ้งถ่ิน  
เปน็หลกัสตูร 4 ป ีจำานวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่ 126 
หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   90 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 39 หน่วยกิต
 วิชาเอก   45 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   33 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   12 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)

 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   90 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 39 หน่วยกิต
 0122101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0122102 ทักษะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
 0122121 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
 0122131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
 0122203 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
 0122204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 0122205 การบริหารการพัฒนา 3(2-2-5)
 0122206 การบริหารการคลัง 3(3-0-6)
 0122222 ระบบราชการและการบริหารงาน 3(3-0-6)
   ภาครัฐของไทย
 0122241 หลักเศรษฐศาสตร์สำาหรับ 3(3-0-6)
   นักปกครองท้องถิ่น
 0122307 สถิติสำาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5)
 0122308 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
 0122309 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   33 หน่วยกิต
 0122211 หลักการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0122212 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
 0122213 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
   เปรียบเทียบ
 0122223 ธรรมาภิบาลและการบริหารงานท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0122242 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0122314 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5)
 0122315 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(2-2-5)
 0122324 สันติศึกษาและการจัดการ 3(2-2-5)
   ความขัดแย้งในท้องถิ่น
 0122332 กฎหมายสำาหรับการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
 0122343 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น 3(2-2-5)
 0122416 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่น 3(2-2-5)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0122317 ภาวะผู้นำาและจริยธรรมสำาหรับ 3(3-0-6)
   นักปกครองท้องถิ่น
 0122325 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
 0122344 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 3(2-2-5)
   สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 0122345 การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น 3(2-2-5)
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 0122346 นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 3(2-2-5)
   เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 0122418 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น 3(2-2-5)
   เชิงบูรณาการ
 0122419 สัมมนาทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 3(2-2-5)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
 0122451 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   หรือ
 0122452 ฝึกงานทางการปกครองท้องถิ่น 6(0-18-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิ หรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) ....... ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์
0122101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)  และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0122102 ทักษะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 0122121 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
      0122131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2) .............. ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(……..)
   (ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ)  0122205 การบริหารการพัฒนา 3(2-2-5) 
0122203 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6) 0122206 การบริหารการคลัง 3(3-0-6)
0122204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 0122212 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
012211 หลักการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 0122213 การเมืองและการปครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
0122241 หลักเศรษฐศาสตร์สำาหรับ 3(3-0-6)  เปรียบเทียบ
   นักปกครองท้องถิ่น   0122222 ระบบราชการและการบริหารงาน  3(3-0-6)
0122242 เศรษฐ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น  3(3-0-6)  ภาครัฐของไทย
      0122223 ธรรมาภิบาลและการบริหารงานท้องถิ่น 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0122307 สถิติสำาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 0122252 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
0122309 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 0122324 สันติศึกษาและการจัดการ 3(2-2-5)
0122314 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5)  ความขัดแย้งในท้องถิ่น
0122315 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(2-2-5) 0122343 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น 3(2-2-5)
0122332 กฎหมายสำาหรับการปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5) 0122....... วิชาเลือก 3(........)
0122...... วิชาเลือก  3(........) 0122....... วิชาเลือก 3(........)
      ............... วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0122416 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่น 3(2-2-5) 0122451 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0122...... วิชาเลือก  3(........)  หรือ 
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........) 0122452 ฝึกงานทางการปกครองท้องถิ่น 6(0-18-0)
     รวมหน่วยกิต   9   รวมหน่วยกิต   6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000162	 ทักษิณศึกษา	(ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ)	 3(1-6-2)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(……..)

	 0122203	 ทฤษฎีองค์การ	 3(3-0-6)	 0122206	 การบริหารการคลัง	 3(3-0-6)

	 0122204	 การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)	 0122212	 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย	 3(3-0-6)

	 0122211	 หลักการบริหารท้องถิ่น	 3(3-0-6)	 0122213	 การเมืองและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)

	 0122241	 หลักเศรษฐศาสตร์สำาหรับนักปกครองท้องถิ่น	 3(3-0-6)	 0122222	 ระบบราชการและการบริหารงานภาครัฐของไทย	 3(3-0-6)

	 0122242	 เศรษฐ	สังคม	และวัฒนธรรมท้องถิ่น		 3(3-0-6)	 0122223	 ธรรมาภิบาลและการบริหารงานท้องถิ่น	 3(3-0-6)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์3(3-0-6)

	 0122101	 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0122121	 การเมืองการปกครองไทย	 3(3-0-6)

	 0122102	 ทักษะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์	 3(2-2-5)	 0122131	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0122343	 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น	 3(2-2-5)	 0122451	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

	 0122416	 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่น	 3(2-2-5)	 	 หรือ

	 0122419	 สัมมนาทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	 3(2-2-5)	 0122452	 ฝึกงานทางการปกครองท้องถิ่น	 6(0-18-0)	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 12	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	126	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0122205	 การบริหารการพัฒนา	 3(2-2-5)	 0122314	 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น	 3(2-2-5)
	 0122307	 สถิติสำาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์	 3(3-0-6)	 0122252	 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร	์ 3(2-2-5)
	 0122309	 นโยบายสาธารณะและการวางแผน	 3(2-2-5)	 0122324	 สันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่น	 3(2-2-5)
	 0122315	 การบริหารการคลังท้องถิ่น	 3(2-2-5)	 0122344	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	 3(2-2-5)
	 0122332	 กฎหมายสำาหรับการปกครองท้องถิ่น	 3(2-2-5)	 0122346	 นวัตกรรมและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 3(2-2-5)
	 0122317	 ภาวะผู้นำาและจริยธรรมสำาหรับนักปกครองท้องถิ่น	 3(3-0-6)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18
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คำาอธิบายรายวิชา

0122101 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Public Administration
   ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด แนวทาง
การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคต่างๆ และหลักการวางแผน 
การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การนำาและการบังคับบัญชา  
การควบคุม
0122102 ทักษะการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
   Skills in Public Administration
   ศึ กษาบทความหรื อ งาน เขี ยนทางวิ ช าการด้ าน
รัฐประศาสนศาสตร์ วิเคราะห์ และนำาเสนอรายงานทางวิชาการอย่าง
เป็นระบบ
0122121 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)
   Thai Politics and Government
   ศึกษาแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของการเมือง 
การปกครองของไทยในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ ทางการเมืองไทยตั้งแต่
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพ
ทางการเมอืงแตล่ะชว่ง ดา้นลกัษณะ สาเหต ุและสภาพแวดลอ้ม ปัจจัย
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยเพื่อความเข้าใจวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตยไทย
0122131 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6)
   Introduction to Law
   ศึกษาแนวคิด หลักเกณฑ์ พื้นฐานของกฎหมายทั่วไป  
ความหมายและองค์ประกอบ การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขต
ที่กฎหมายใช้บังคับ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้
รับทางกฎหมาย
0122203 ทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6)
   Organization Theory
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ระบบ และโครงสร้างขององค์การ 
การออกแบบองค์การ การวิเคราะห์องค์การระดับมหภาคและจุลภาค
0122204 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
   Human Resource Administration
   ศกึษาความรู ้ความสำาคญั องคป์ระกอบและโครงสรา้งของ
การบริหารทรัพยากรมนษุย ์การวางแผนทรพัยากรมนษุย ์การวเิคราะห์
งาน การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล 
การบริหารค่าตอบแทน การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
0122205 การบริหารการพัฒนา 3(2-2-5)
   Development Administration
   ศึกษาความหมาย แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนา การ
บริหารการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการปกครองระดับ
ต่างๆ ที่ใช้แนวคิดการบริหารการพัฒนา การจัดองค์กรการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารเน้นผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการ
บริหารการพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กรณีศึกษาใน
ภาคใต้

0122206 การบริหารการคลัง 3(3-0-6)
   Fiscal Administration
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการคลัง ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อระบบการคลัง การ
จัดการการคลังในระดับประเทศและท้องถิ่น การควบคุมงบประมาณ 
การวางนโยบายการคลงั และการใชเ้ครือ่งมอืทางการคลงัในการบรหิาร
0122211 หลักการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6)
   Principles of Local Administration
   ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการ
ปกครอง หลักการกระจายอำานาจ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบริหาร
องค์การและการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0122212 การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
   Thai Local Politics and Government
   ศึกษาอุดมการณ์ โครงสร้าง และกระบวนการบริหาร
การเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ  
วเิคราะหส์ถานการณท์างการเมอืงและการปกครองสว่นทอ้งถิน่ไทยใน
ปัจจุบันทั้งด้านศักยภาพและข้อจำากัด
0122213 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
   เปรียบเทียบ  
   Comparative Politics and Local Government
   ศึกษารูปแบบการเมือง การปกครองท้องถิ่นในกลุ่ม
ประเทศยโุรปและเอเชยีดา้นการจัดโครงสรา้ง ความสมัพนัธท์างอำานาจ
ระหว่างรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ระบบกฎหมาย ระบบ
ภาษีการคลังท้องถิ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้น ศึกษากรณีของแต่ละ
ประเทศและเปรียบเทียบ
0122222 ระบบราชการและการบริหารงาน 3(3-0-6)
   ภาครัฐของไทย
   Thai Bureaucracy and Government Administration
   ศึกษาการจัดโครงสร้างและอำานาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 
สว่นทอ้งถิน่ องคก์รอสิระและกึง่อสิระ การประยกุต์ทฤษฎใีนการบริหาร
งานภาครัฐ
0122223 ธรรมาภิบาลและการบริหารงานท้องถิ่น 3(3-0-6)
   Good Governance and Local Administration
   ศึกษาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล การใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคใต้
0122241 หลักเศรษฐศาสตร์สำาหรับนักปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
   Principles of Economics for Local Governance
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ พัฒนาการและ
แนวคิดในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งระดับจุลภาค
และมหภาค ได้แก่ อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้ผลิต พฤติกรรม 
ผู้บริโภค รายได้ประชาชาติ ระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
การใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานท้องถิ่น
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0122242 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
   Socio-Economics and Local Culture
   ศึกษาบริบทของเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชนเน้นภาคใต้ ตลอดจนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
ในท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนและนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
0122307 สถิติสำาหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(2-2-5)
   Statistics for Public Administrators
   ศึกษาข้อมูลสถิติสำาหรับการบริหารกระบวนการดำาเนิน
งานทางสถิติ ข้อมูลสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การอธิบายข้อมูล การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ค่ากลางและการกระจายข้อมูล การแจกแจงปกติ การ
ทดสอบสมมตฐิานทางสถติ ิการคดิการวเิคราะห ์และแปลผลขอ้มลูสถติิ
เพื่อการบริหารส่วนท้องถิ่น
0122308 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
   Research Method for Public Administration
   ศกึษาแนวคดิการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร ์การกำาหนด
ประเดน็ปญัหา ประเภทและการออกแบบการวจิยั การสุม่ตวัอยา่ง การ
สรา้งเครือ่งมอืวจิยั การเกบ็ขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู การเขยีนรายงาน
การวิจัย และฝึกทำาวิจัย
0122309 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6)
   Public Policy and Planning
   ศึกษาหลักการและแนวคิดของนโยบายสาธารณะและ
การวางแผน ขั้นตอนกระบวนการของการกำาหนดนโยบาย เทคนิคการ
บริหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน นโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาทางสังคม นโยบายการพัฒนาทางการ
เมือง และนโยบายท้องถิ่น
0122314 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5)
   Local Governance Strategies
   ศึกษาแนวคิด ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการ
บริหารระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบายแผน 
การคลงั และการบรหิารท่ีเนน้ผลงาน การบรกิารสาธารณะเชงิคณุภาพ  
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหาร
ของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณีศึกษา
0122315 การบริหารการคลังท้องถิ่น 2(2-2-5)
   Local Public Financial Management
   ศึกษาแนวคิดและความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการ
บริหารระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบายแผน 
การคลงั และการบรหิารท่ีเนน้ผลงาน การบรกิารสาธารณะเชงิคณุภาพ 
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหาร
ของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณีศึกษา
0122317 ภาวะผู้นำาและจริยธรรมสำาหรับ 3(3-0-6)
   นักปกครองท้องถิ่น                                                             
   Leadership and the Ethics for Local Administrators
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผู้นำา ลักษณะ บทบาท 
หน้าที่ และความสามารถของผู้นำา ประเภทและที่มาของผู้นำา แรงผลัก
ดันที่จะทำาให้เกิดผู้นำาแบบต่างๆ องค์ประกอบท่ีมีต่อความสำาเร็จของ
การใช้ภาวะผู้นำา การพัฒนาความเป็นผู้นำาและการประเมินภาวะผู้นำา  
ความรู้พืน้ฐาน แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัจรยิศาสตร ์จรรยาบรรณทางการ
บริหาร และคุณธรรมพื้นฐานสำาหรับนักปกครองท้องถิ่น

0122324 สันติศึกษาและการจัดการ 3(2-2-5)
   ความขัดแย้งในท้องถิ่น
   Peace Studies and Local Conflict Management  
   ศึกษาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้กับบทบาทวิธีการและ
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะชน ปรัชญาแนวคิด  
ทฤษฎสีนัตศิกึษาและความขดัแยง้ ทกัษะการเจรจา การตอ่รองและการ
ไกลเ่กลีย่ การอำานวยความสะดวกและการจัดประชาพจิารณก์ลยทุธแ์ละ
กลวธิใีนการจดัการความขัดแยง้อยา่งสันต ิ ฝกึปฏบิตัทิกัษะและกลไกใน
การบรหิารความขดัแยง้และการสรา้งสมานฉันทเ์พือ่สนัตสิขุของชมุชน
0122325 ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
    Civil Society in Local Development Process 
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิ และความสำาคญัของประชาสงัคม  
พัฒนาการของประชาสังคมในสังคมไทย บทบาทของประชาสังคมใน
การพัฒนาท้องถิ่น และกระบวนการพัฒนาประชาสังคมในท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
0122332 กฎหมายสำาหรับการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
   Law for Thai Local Government
   ศึกษาหลักการ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการกระจายอำานาจ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหลัก
การและเจตนารมณ์ของกฎหมายกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการตรวจสอบการทำางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
0122343 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น 3(2-2-5)
   Information System for Local
   Administration Management
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร สารสนเทศกบัการบรหิารจัดการองคป์ระกอบ 
และโครงสร้างของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการประยุกต์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติโปรแกรมสำาเร็จรูป
เพื่อการบริหารงานท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
0122344 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5)
   และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
   Natural Resources and Local
   Environment Management
   ศกึษาความรูเ้ก่ียวกับระบบนเิวศ สาเหตุ ปญัหา ผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
การพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับข้อกำาหนดในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่ประสบความสำาเร็จ 
0122345 การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น 3(2-2-5)
   Local Welfare Administration
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสวัสดิการท้องถิ่น การจัด
ระบบสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณสขุ การศกึษา กองทนุสวสัดิการของทอ้งถ่ิน แนวโนม้การจดัการ
ระบบสวสัดกิารทอ้งถิน่ และกรณศีกึษาการบรหิารระบบสวสัดกิารทอ้ง
ถิ่นที่ประสบความสำาเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 65
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 67

0122346 นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 3(2-2-5)
   เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
   Innovation and Knowledge
   Management in Local Development
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิ กระบวนการ เครือ่งมอื และเทคนคิ
ของการจัดการความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินด้านสุขภาวะ 
สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ ระบบสวัสดกิาร การบรกิารสาธารณะ กรณศีกึษา
การจดัการความรูข้ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้ในและตา่งประเทศ
0122416 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่น 3(2-2-5)
   Seminar on Local Public Administration
   ศึกษาประเด็นของการเมืองและการบริหารงานท้องถิ่น
ในภาพรวม การบริหารการคลัง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
บทบาทขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการจัดการด้านต่างๆ กระบวนการ
กำาหนดนโยบาย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การพัฒนา
ประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น การนำานโยบายปฏิรูปหรือนโยบายการ 
กระจายอำานาจมาใชป้ฏบิตัแิละผลทีเ่กดิขึน้ในภาคใต ้ผา่นกระบวนการ
ศึกษาภาคสนามและนำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา 
0122418 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา 3(2-2-5)
   พื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
   Planning Strategies for Integrated
   Spatial Development
   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาพื้นท่ีท้องถ่ินเมืองและ
ชนบท ชุมชนท้องถิ่นในอุดมคติ นโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่
ท้องถิ่น วิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น กลยุทธ์ กระบวนการ และ
การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การใช้เทคนิคภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การกำาหนดเขตการจัดการวางผังเมืองและท้องถิ่น
ชมุชนนา่อยู ่การจดัการภูมิทัศนแ์ละพืน้ท่ีสาธารณะ การพฒันาทอ้งถิน่
ในลักษณะบูรณาการ

0122419 สัมมนาทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 3(2-2-5)
   Seminar on Direction of Local Development
   สมัมนาประเดน็การพฒันาทอ้งถ่ินไทยในบรบิทของสงัคม
โลก การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการหารูปแบบการ
บริหารการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคต
0122451 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education  
   ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง
กับงานการปกครองท้องถิ่นตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 
ภาคเรียน
0122452 ฝึกงานทางปกครองท้องถิ่น 6(0-18-0)
   Practicum in Local Governance
   ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับงานการปกครองท้องถิ่นมีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 รอบรู้ภูมิศาสตร์ เชี่ยวชาญปฏิบัติ พัฒนามนุษย์และสังคม
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. รอบรู้ และมีทักษะทางภูมิศาสตร์
 2. สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์และแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 
ทางภูมิศาสตร์ 
 3. สามารถศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนามนุษย์และสังคม
 4. สามารถนำาความรู้ ทักษะใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
อยา่งมจีรรยาบรรณและนำาความรู ้ทกัษะใชเ้ปน็พ้ืนฐานในการศกึษาต่อ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เป็นหลักสูตร 
4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   71 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   47 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา

 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 15   หน่วยกิต
 0204104 เคมีทั่วไป  3(3-0-6)
 0204194 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0116131 คณิตศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ 4(4-0-8)
 0116232 คอมพิวเตอร์สำาหรับนักภูมิศาสตร ์ 3(2-3-4)
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   71 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   47 หน่วยกิต
 0116116 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5)
 0116121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)
 0116212 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2(2-0-4)
 0116231 การแปลความหมายแผนที่ 3(2-3-4)
 0116233 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
 0116234 การสำารวจในสนามทางภูมิศาสตร ์ 3(2-3-4)
 0116235 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-4)
 0116331 การรับรู้จากระยะไกล 3(2-3-4)
 0116332 การทำาแผนที ่ 3(2-3-4)
 0116334 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
 0116335 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(2-3-4)
 0116336 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
 0116341 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
 0116431 การอ่านทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
 0116432 ปรัชญาทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
 0116433 การสำารวจและทำาแผนที ่ 3(2-3-4)
   ด้วยระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 เลอืกจากกลุม่ ก กลุม่ ข กลุม่ ค หรอื กลุม่ ง จากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
 กลุ่ม ก กายภาพและสิ่งแวดล้อม
 0116111 ทรัพยากรธรรมชาติและ 3(3-0-6)
   สิ่งแวดล้อมประเทศไทย
 0116112 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)
 0116113 การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำา 2(2-0-4)
 0116114 ภูมิศาสตร์ภัยธรรมชาติ 2(2-0-4)
 0116115 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2(2-0-4)
 0116117 ภูมิศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำา 3(2-2-5)
 0116118 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2(2-0-4)
 0116119 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3(2-2-5)
 0116211 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)
 0116213 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย 3(2-2-5)
 0116214 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 3(2-2-5)
 0116215 ภูมิศาสตร์น้ำา 3(2-2-5)
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 0116311 ภูมิอากาศวิทยา 3(2-2-5)
 0116312 ภูมิศาสตร์ดิน 3(2-2-5)
 0116313 ภูมิศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5)
 0116411 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(2-2-5)
 0116412 ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
 0116413 ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 กลุ่ม ข มนุษย์และเศรษฐกิจ
 0116122 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)
 0116221 ภูมิศาสตร์ประชากร 3(3-0-6)
 0116222 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(2-2-5)
 0116223 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5)
 0116321 ภูมิศาสตร์เมือง 3(2-2-5)
 0116322 ภูมิศาสตร์ชนบท 3(2-2-5)
 0116421 ภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น 3(2-2-5)
 0116422 ภูมิศาสตร์การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
 กลุ่ม ค เทคนิค วิธีการ และทักษะ
 0116236 เทคนิคการนำาเสนองานทางภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5)
 0116237 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
 0116333 โฟโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข 3(2-3-4)
 0116337 ภูมิสารสนเทศ 3(2-3-4)
 0116338 การเขียนโปรแกรมวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-3-4)

 0116339 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-3-4)
 0116434 เทคนิคการสร้างแบบจำาลอง 3(2-3-4)
   สามมิติทางภูมิศาสตร์
 0116435 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ 3(2-3-4)
   การรับรู้จากระยะไกลทางสังคม 
 0116436 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ 3(2-3-4)
   การรับรู้จากระยะไกลทางกายภาพ 
 0116437 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ 3(2-3-4)
   การรับรู้จากระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม
 กลุ่ม ง ภูมิภาค
 0116342 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทย 3(2-2-5)
 0116343 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5)
 0116441 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 7 หน่วยกิต
 0116451 ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์ 3(0-9-0)
 0116452 การฝึกงานทางภูมิศาสตร์ 4(0-12-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิ หรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)  และสังคมศาสตร์
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0204104 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(........) 0204194 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)
0116116 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 0116121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) 
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
0116131 คณิตศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ 4(4-0-8) 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
0116212 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2(2-0-4) 0116234 การสำารวจในสนามทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
0116231 การแปลความหมายแผนที่ 3(2-3-4) 0116235 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-4)
0116232 คอมพิวเตอร์สำาหรับนักภูมิศาสตร์ 3(2-3-4) 0116...... วิชาเลือก 3(........)
0116233 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-4) 0116...... วิชาเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   16

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0116331 การรับรู้จากระยะไกล 3(2-3-4) 0116334 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
0116332 การทำาแผนที่ 3(2-3-4) 0116336 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
0116335 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(2-3-4) 0116...... วิชาเลือก 3(........)
0116341 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6) 0116...... วิชาเลือก 3(........)
0116...... วิชาเลือก  3(........) 0116...... วิชาเลือก 3(........)
0116...... วิชาเลือก  3(........) .............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชาภูมิศาสตร์

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000143	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า	 3(3-0-6)
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0204104	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0204194	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)
	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(........)	 0116121	 ภูมิศาสตร์มนุษย์	 3(3-0-6)
	 0116116	 ภูมิศาสตร์กายภาพ	 3(2-2-5)	 	 วิชาเลือก/เลือกเสรีให้เลือกวิชาต่อไปนี้	ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต   
	 	 	 	 0116111	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย	3(3-0-6)
	 	 	 	 0116112	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 2(2-0-4)
	 	 	 	 0116115	 การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว	 2(2-0-4)
	 	 	 	 	 0116117	 ภูมิศาสตร์พื้นที่ชุ่มนำ้า	 	 3(2-2-5)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 0000161	 วิถีชุมชนท้องถิ่น	 3(1-6-2)	 0000221	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3	 3(3-0-6)
	 0116131	 คณิตศาสตร์ทางภูมิศาสตร์	 4(4-0-8)	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)
	 0116212	 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย	 2(2-0-4)	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)
	 0116231	 การแปลความหมายแผนที่	 3(2-3-4)	 0116233	 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร์	 3(2-3-4)
	 0116232	 คอมพิวเตอร์สำาหรับนักภูมิศาสตร์	 3(2-3-4)	 0116234	 การสำารวจในสนามทางภูมิศาสตร์	 3(2-3-4)
	 0116234	 การสำารวจในสนามทางภูมิศาสตร์	 3(2-3-4)	 0116235	 โฟโตแกรมเมตรี	 3(2-3-4)
  วิชาเลือก/เลือกเสรี	ให้เลือกวิชาต่อไปนี้	ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	 	 วิชาเลือก/เลือกเสรี	ให้เลือกวิชาต่อไปนี้	ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	

 0116113	 การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนำ้า	 2(2-0-4) 0116113	 การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนำ้า	 2(2-0-4)
	 0116221	 ภูมิศาสตร์ประชากร	 3(3-0-6)	 0116211	 ธรณีวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)
	 0116223	 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว	 3(2-2-5)	 0116213	 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย	 3(2-2-5)
	 0116236	 เทคนิคการนำาเสนองานทางภูมิศาสตร์	 3(2-3-4)	 0116214	 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	 3(2-2-5)
	 	 	 	 0116222	 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน	 3(2-2-5)
	 	 	 	 0116223	 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว	 3(2-2-5)
	 	 	 	 0116237	 เทคนิคการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์	 3(2-2-5)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255868

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0116331	 การรับรู้จากระยะไกล	 3(2-3-4)	 0116332	 การทำาแผนที่	 3(2-3-4)
	 0116341	 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค	 3(3-0-6)	 0116334	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 3(2-3-4)
	 0116335	 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่	 3(2-3-4)	 0116336	 การวิจัยทางภูมิศาสตร์	 3(2-2-5)
  วิชาเลือก/เลือกเสรีให้เลือกวิชาต่อไปนี้	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	 	 วิชาเลือก/เลือกเสรีให้เลือกวิชาต่อไปนี้	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	
 0116114	 ภูมิศาสตร์ภัยธรรมชาติ	 2(2-0-4)	 0116311	 ภูมิอากาศวิทยา	 3(2-2-5)
	 0116312	 ภูมิศาสตร์ดิน	 3(2-2-5)	 0116339	 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่	 3(2-3-4)
	 0116322	 ภูมิศาสตร์ชนบท	 3(2-2-5)	
	 0116333	 โพโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข	 3(2-3-4)	
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 15	 	 	 รวมหน่วยกิต	 15

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61
	 0116431	 การอ่านทางภูมิศาสตร์	 3(3-0-6)	 0116432	 ปรัชญาทางภูมิศาสตร์	 3(3-0-6)
	 0116433	 การสำารวจและการทำาแผนที่ด้วยระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก	3(2-3-4)	 	 วิชาเลือก/เลือกเสรี	ให้เลือกวิชาต่อไปนี้	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต   
	 0116452	 การฝึกงานทางภูมิศาสตร์	 4(0-12-0)	 0116421	 ภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น	 3(2-2-5)	
	 0116451	 ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์	 3(0-9-0)	 0116411	 ธรรีสัณฐานวิทยา	 3(2-2-5)
  วิชาเลือก/เลือกเสรี	ให้เลือกวิชาต่อไปนี้	ไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	 0116437	 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้	 3(2-3-4)
	 0116436	 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้จากระยะไกลทางกายภาพ	 3(2-3-4)	 	 จากระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม	 	
	 0116413	 ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3(2-2-5)	 	 	 	
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 16	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	134	หน่วยกิต
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คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255670

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0116431 การอ่านทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 0116451 ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์ 3(0-9-0)
0116432 ปรัชญาทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 0116431 การฝึกงานทางภูมิศาสตร์ 4(0-12-0)
0116433 การสำารวจและการทำาแผนที่ 3(2-3-4)
   ด้วยระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก
0116...... วิชาเลือก  3(........)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   15   รวมหน่วยกิต   7

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0204104 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
   General Chemistry
   ศกึษาโครงสรา้งสมบตัอิงคป์ระกอบและการเปลีย่นแปลง
ของสารในระดบัอะตอมจนถงึสารชวีโมเลกลุทีเ่กีย่วข้องกบัการดำารงชีวติ
และสิ่งแวดล้อม
0204194 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)
   General Chemistry Laboratory
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมีทั่วไป
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
    Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างและหน้าท่ีเซลล์กระบวนการเมแทบอลิซึมการสังเคราะห์
ด้วยแสงการหายใจระดับเซลล์วัฎจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ 
หลกัการถา่ยทอดทางพนัธกุรรมววิฒันาการของสิง่มีชีวติพฤตกิรรมและ
นิเวศวิทยาการจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory I
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
วิชาหลักชีววิทยา 1
0116111 ทรัพยากรธรรมชาติและ 3(3-0-6)
   สิ่งแวดล้อมประเทศไทย
   Natural Resources and Environment of Thailand
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ปัจจัย
ทางกายภาพและสังคมที่ทำาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค 
0116112 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)
   Conservation of Natural Resources
   ลักษณะ ความสำาคัญ การใช้ประโยชน์ และปัญหา
ที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักและมาตรการในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
0116113 การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำา 2(2-0-4)
   Wetland Conservation
   ลักษณะ คุณค่าและความสำาคัญ การใช้ประโยชน์ และ
ปัญหาของพื้นที่ชุ่มน้ำา หลักและมาตรการในการอนุรักษ์   
0116114 ภูมิศาสตร์ภัยธรรมชาติ 2(2-0-4)
   Natural Disaster Geography
   สภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเกิดภัยธรรมชาติแต่ละ
ประเภท ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ แนวทางการ
ป้องกันและการแก้ไข

0116115 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 2(2-0-4)
   Conservation of Tourism Resources
   ลักษณะ ความสำาคัญ การกระจาย ปัญหาและผลกระทบ
ที่เกิดกับทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักและมาตรการในการอนุรักษ์
0116116 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5)
   Physical Geography 
   ลักษณะทางกายภาพของโลก ทั้งส่วนที่เป็นธรณีภาค 
อากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทาง
กายภาพกับมนุษย์และศึกษาภาคสนาม
0116117 ภูมิศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำา 3(2-2-5)
   Wetland Geography
   ลักษณะ ความสำาคัญ การกระจาย ผลกระทบที่เกิดจาก
การใชพ้ืน้ทีชุ่ม่น้ำา นำาปจัจยัทางภมูศิาสตรท์ีมี่ผลต่อพืน้ทีชุ่ม่น้ำาและความ
สัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ชุ่มน้ำากับมนุษย์ และศึกษาภาคสนาม
0116118 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2(2-0-4)
   Coastal and Marine Resources
   ความหมาย องค์ประกอบ โครงสร้างที่สำาคัญของ
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ทะเลทัง้ทางกายภาพและชีวภาพ ระบบ
นิเวศต่างๆ ของทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล กิจกรรมและการใช้
ประโยชน์จากทางทะเลและชายฝั่งและผลกระทบ
0116119 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3(2-2-5)
   Coastal and Marine Resources Management
   ปญัหาและสาเหตขุองความเสือ่มโทรมของทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง แนวนโยบาย มาตรการแก้ไข และแนวทางการจัดการ
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและศึกษาภาคสนาม
0116121 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)
   Human Geography
   ธรรมชาติมนุษย์และกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเกิดจากความ
สัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลต่อรูปแบบทางสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมนุษย์ในบริเวณต่างๆ ของโลก
0116122 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)
   World Economic Geography
   กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำาคัญของโลก โดยวิเคราะห์ถึง
ปัจจัยทางธรรมชาติ และปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของดินแดนต่างๆ
0116131 คณิตศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ 4(4-0-8)
   Mathematics forGeography
   พืน้ฐานทางคณติศาสตร ์เรขาคณติวเิคราะห ์สมการเชงิเสน้ 
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการ
ประยุกต์ แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความ 
น่าจะเป็น และการแจกแจงที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
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0116211 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)
   Introduction to Geology
   โครงสรา้งของโลก สว่นประกอบของเปลอืกโลก คณุสมบตัิ
ของหิน แร่ ธรณีประวัติ รวมทั้งการเกิดภูมิประเทศจากการกระทำาของ
แรงภายในและภายนอกของโลก ฝึกปฏิบัติและศึกษาภาคสนาม
0116212 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2(2-0-4)
   Geography of Thailand
   ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะทางกายภาพและวฒันธรรม
ของไทยที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทยและศึกษาภาคสนาม
0116213 ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย 3(2-2-5)
   Physical Geography of Thailand
   ลักษณะทางกายภาพในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
ทั้งส่วนที่เป็นธรณีภาค อากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับมนุษย์ และศึกษา 
ภาคสนาม
0116214 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 3(2-2-5)
   Environmental Geography of Thailand
   สภาวะสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากปัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย  
และศึกษาภาคสนาม
0116215 ภูมิศาสตร์น้ำา 3(2-2-5)
   Hydrogeography
   ที่มาการกระจาย การใช้ประโยชน์ และปัญหาเกี่ยวกับน้ำา  
วิกฤตทรัพยากรน้ำาตามสภาพภูมิศาสตร์และแนวทางการแก้ปัญหา 
และศึกษาภาคสนาม
0116221 ภูมิศาสตร์ประชากร 3(3-0-6)
   Population Geography
   ประชากรในถ่ินต่างๆ ของโลก โดยพิจารณาปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อจำานวน ความหนาแน่น และการกระจายของ
ประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและผลกระทบของประชากร
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0116222 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(2-2-5)
   Settlement Geography
   การกำาเนิด วิวัฒนาการ ประเภทของการต้ังถ่ินฐาน 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานในถิ่นต่างๆ ของโลก 
ผลกระทบของการตั้งถิ่นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ
และสังคมของพื้นที่และศึกษาภาคสนาม
0116223 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5)
   Geography of Tourism
   ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฝึกปฏิบัติและศึกษาภาคสนาม
0116231 การแปลความหมายแผนที่ 3(2-3-4)
   Map Interpretation
   การอา่นแผนที ่การแปล การวเิคราะหข์อ้มลูทางภูมศิาสตร์
โดยอาศัยแผนที่ภูมิประเทศ การใช้แผนที่ในสนามและฝึกปฏิบัติ
0116232 คอมพิวเตอร์สำาหรับนักภูมิศาสตร ์ 3(2-3-4)
   Computer for Geographer
   ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานภูมิศาสตร์ ด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้ระยะไกล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางด้าน
ภูมิศาสตร์ การสร้างระบบเครือข่าย และการจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์  
และฝึกปฏิบัติ

0116233 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
   Statistical Techniques in Geography
   พื้นฐานทางสถิติและวิธีเชิงปริมาณที่ใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มลูและปญัหาทางภมูศิาสตร ์การแสดงผลขอ้มลู สถติพิรรณนา สถติิ
เชิงพื้นที่เบื้องต้น การชักตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ 
และการถดถอย
0116234 การสำารวจในสนามทางภูมิศาสตร ์ 3(2-3-4)
   Field Survey in Geography
   บุรพวิชา : 0116231
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค วิธีการและเคร่ืองมือ
ทางภูมิศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลในสนาม วิเคราะห์ แปลผล และนำาเสนอ
ข้อมูล
0116235 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-4)
   Photogrammetry
   บุรพวิชา : 0116231
   หลักการรังวัด การใช้เครื่องมือทางโฟโตแกรมเมตรี 
การแปลความหมาย การทำาแผนทีจ่ากรปูถา่ยทางอากาศ และฝกึปฏบิตัิ
0116236 เทคนิคการนำาเสนองานทางภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5)
   Presentation Techniques in Geography
   เทคนิคการออกแบบข้อมูล การใช้เครื่องมือ และการ 
นำาเสนองานทางภูมิศาสตร์รูปแบบต่างๆ และฝึกปฏิบัติ
0116237 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
   Data Analysis Techniques in Geography
   เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้านกายภาพ
และดา้นสงัคม โดยใชก้ารวเิคราะหท์ัง้เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ  และ
การเลอืกใชว้ธิกีารนำาเสนอผลการวเิคราะหใ์นรปูแบบตา่งๆ ทีเ่หมาะสม 
และฝึกปฏิบัติ
0116311 ภูมิอากาศวิทยา 3(2-2-5)
   Climatology
   องค์ประกอบของอากาศ ปัจจัยควบคุมองค์ประกอบของ
อากาศ วิธีจำาแนกภูมิอากาศของโลก รวมถึงประวัติภูมิอากาศและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก  และฝึกปฏิบัติภาคสนาม
0116312 ภูมิศาสตร์ดิน 3(2-2-5)
   Soil Geography
   บุรพวิชา : 0116116
   ลักษณะ กระบวนการกำาเนิด ความสำาคัญ การกระจาย 
การใช้ประโยชน์และปัญหาของดินชนิดต่างๆ การสำารวจและ 
วิเคราะห์ดิน ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิศาสตร์กับดิน ฝึกปฏิบัติ
และศึกษาภาคสนาม
0116313 ภูมิศาสตร์ชีวภาพ 3(2-2-5)
   Biogeography
   บุรพวิชา : 0116116
   ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  
การกระจายและความหลากหลายทางชวีภาพในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก  
เขตชีวภูมิศาสตร์ อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ใน
แต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น และศึกษาภาคสนาม
0116321 ภูมิศาสตร์เมือง 3(2-2-5)
   Urban Geography
   ลกัษณะของเมอืงเกีย่วกบัขนาด ลำาดบัศกัย ์หนา้ที ่การใช้
ที่ดิน การขยายตัว และปัญหาของเมือง และศึกษาภาคสนาม
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0116322 ภูมิศาสตร์ชนบท 3(2-2-5)
   Rural Geography
   สภาพและโครงสร้างชนบท เศรษฐกิจและสังคม ปัญหา
และการแก้ปัญหาของชนบท และศึกษาภาคสนาม
0116331 การรับรู้จากระยะไกล 3(2-3-4)
   Remote Sensing
   บุรพวิชา : 0116116 และ 0116231
   คุณสมบัติพื้นฐานเก่ียวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบ
การเก็บข้อมูลภาพและการวิเคราะห์ภาพท่ีได้จากการเก็บข้อมูลใน 
รูปแบบของหลายช่วงคลื่นจากดาวเทียมสำารวจพื้นโลกท่ีประเทศไทย
เข้าร่วมในโครงการ และการนำาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ 
และฝึกปฏิบัติ
0116332 การทำาแผนที่ 3(2-3-4)
   Cartography
   บุรพวิชา : 0116231
   ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำาแผนที่ กระบวนการประกอบ
แผนที่การใช้เครื่องมือทำาแผนท่ี การออกแบบแผนท่ี การผลิตแผนที่  
การนำาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ลงในแผนที่ และฝึกปฏิบัติ
0116333 โฟโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข 3(2-3-4)
   Digital Photogrammetry
   บุรพวิชา : 0116235
   ความรู้เก่ียวกับการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศด้วยระบบ
คอมพวิเตอรเ์พือ่ศกึษาพืน้ทีท่างกายภาพและวัฒนธรรม วเิคราะหแ์ละ
แปลความหมายเพื่อการทำาแผนที่ และฝึกปฏิบัติ
0116334 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
   Geographic Information System
   บุรพวิชา :  0116231, 0116331
   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลอย่าง
มีระบบการเก็บรวบรวม การนำาเข้า การวิเคราะห์ และการนำาเสนอ
ข้อมูล โดยมีระบบอ้างอิงทำาเลที่ตั้งตามแผนที่พื้นฐานที่ใช้กันโดยทั่วไป 
และฝึกปฏิบัติ  
0116335 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(2-3-4)
   Spatial Database Management
   เทคนิคและวิธีการจัดระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อ
นำาไปสู่การจัดการข้อมูลทางพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และฝึกปฏิบัติ
0116336 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
   Research in Geography
   บุรพวิชา : 0116116, 0116121, 0116231
   วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร์ ขั้นตอนการทำาวิจัย และจรรยา
บรรณของนักวิจัย ปฏิบัติการเขียนเค้าโครงวิจัย
0116337 ภูมิสารสนเทศ 3(2-3-4)
   Geo-Informatics
   ความหมาย องคป์ระกอบ และประโยชนข์องภมิูสารสนเทศ 
ฝึกการนำาเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ 
และการนำาเสนอข้อมูลเบื้องต้น
0116338 การเขียนโปรแกรมวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-3-4)
   Programming in a Spatial Analysis
   ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การเลือกใช้ภาษาในการพัฒนาโปรแกรม และฝึกปฏิบัติ

0116339 เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3(2-3-4)
   Techniques of Spatial Analysis
   เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยวิธีการทาง ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับรู้จากระยะไกล เพื่ออธิบายการกระ
จายของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ และฝึกปฏิบัติ
0116341 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค 3(3-0-6)
   Regional Geography
   บุรพวิชา : 0116116
   วิธีการทางภูมิศาสตร์ภูมิภาค ความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพและความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันเป็นผลต่อความเป็น
อยู่ของประชากรในแต่ละภูมิภาค  
0116342 ภูมิศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทย  3(2-2-5)
   Geography of Southern Thailand   
   ภูมิศาสตร์ภาคใต้ของประเทศไทย ด้านที่ตั้ง ขนาด 
ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิอากาศ และทรัพยากร ความสัมพันธ์ของ
ภมูศิาสตรท์ีม่ผีลตอ่วถิชีวีติของคนในภาคใตข้องประเทศไทย และศึกษา
ภาคสนาม
0116343 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5)
   Local Geography
   สภาพภมูศิาสตรท์อ้งถิน่ทางกายภาพ วฒันธรรม เศรษฐกจิ 
และสังคม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ท้องถิ่นกับสภาพแวดล้อม  และศึกษาภาคสนาม
0116411 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(2-2-5)
   Geomorphology
   โครงสร้าง ลักษณะ กระบวนการ และวิวัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้อธิบายลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ อิทธิพลของภูมิสัณฐานที่มีต่อมนุษย์  
และศึกษาภาคสนาม
0116412 ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ำา 3(2-2-5)
   Watersheds Geography
   ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทั้งด้านกายภาพและวัฒนธรรมที่มี
ผลต่อพื้นที่ลุ่มน้ำา และผลกระทบต่อมนุษย์ตามหลักการและแนวทาง
การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำา และศึกษาภาคสนาม
0116413 ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   Geography and Analysis Environment Impact
   ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการศึกษาและคาดคะเน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคมจากการพัฒนาพื้นท่ี
ต่างๆ และฝึกปฏิบัติ
0116421 ภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น 3(2-2-5)
   Migration Geography
   ประเภทการย้ายถิ่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ
การย้ายถิ่น ผลกระทบท่ีเกิดจากการย้ายถิ่น แนวคิดและทฤษฎีการ 
ย้ายถิ่น และศึกษาภาคสนาม
0116422 ภูมิศาสตร์การวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5)
   Geography of Local Planning and Development
   ปญัหาของทอ้งถิน่ วเิคราะหปั์จจัยด้านกายภาพ เศรษฐกจิ
และสังคมที่ทำาให้เกิดปัญหาของท้องถ่ินโดยใช้เทคนิคทางภูมิศาสตร์ 
เพือ่เปน็แนวทางในการวางแผนและพัฒนาทอ้งถิน่ และศกึษาภาคสนาม
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0116431 การอ่านทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
   Reading in Geography
   อ่านบทความ ตำารา ทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภาษา
อังกฤษ ทำาความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
0116432 ปรัชญาทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
   Philosophical Geography
   แนวคิดและหลักปรัชญาทางภูมิศาสตร์ การกำาเนิด การ
เปลีย่นแปลงของวธิกีารคดิตัง้แตย่คุคลาสสกิถงึปจัจบุนั เนน้แนวคดิของ
นักภูมิศาสตร์ที่สำาคัญ
0116433 การสำารวจและทำาแผนที ่ 3(2-3-4)
   ด้วยระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก
   Surveying and Mapping with
   Global Positioning System
   หลักการทำางานและฝึกการใช้ระบบกำาหนดตำาแหน่งบน
โลกในการสำารวจข้อมูลในภาคสนาม นำาข้อมูลท่ีได้มาจัดเก็บในระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละใชข้อ้มลูรว่มกับการรบัรูจ้ากระยะไกลเพือ่การ
ทำาแผนที่
0116434 เทคนิคการสร้างแบบจำาลองสามมิต ิ 3(2-3-4)
   ทางภูมิศาสตร์
   3D Techniques in Geography
   การนำาข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพถ่าย
ทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และข้อมูลกราฟิกมาสร้างเป็นแบบ
จำาลองเสมือนจริงในรูปแบบดิจิตอล นำาแบบจำาลองท่ีได้มาใช้ในการ
วิเคราะห์พื้นที่ การตัดสินใจและการจัดการพื้นที่ และฝึกปฏิบัติ
0116435 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
   และการรับรู้จากระยะไกลทางสังคม 
   Social Application of Geographic
   Information System and Remote Sensing
   บุรพวิชา : 0116331 และ 0116334
   การนำาเทคนคิ วธิกีารทางการรบัรูจ้ากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมอย่างเหมาะสม 
ฝึกปฏิบัติและนำาเสนอผลการศึกษา  

0116436 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
   และการรับรู้จากระยะไกลทางกายภาพ 
   Physical Application of Geographic
   Information System and Remote Sensing
   บุรพวิชา : 0116331 และ 0116334
   การนำาเทคนคิ วธิกีารทางการรบัรูจ้ากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรม์าใช้วเิคราะหข้์อมลูทางกายภาพอยา่งเหมาะสม  
ฝึกปฏิบัติและนำาเสนอผลการศึกษา
0116437 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ 3(2-3-4)
   การรับรู้จากระยะไกลทางสิ่งแวดล้อม
   Environmental Application of Geographic
   Information System and Remote Sensing
   บุรพวิชา : 0116331 และ 0116334 
   การนำาเทคนคิวธีิการทางการรบัรูจ้ากระยะไกลและระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมอย่าง 
เหมาะสมฝึกปฏิบัติและนำาเสนอผลการศึกษา
0116441 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
   Geography of Southeast Asia
   ลักษณะทางภายภาพและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และความสมัพนัธ์ของประเทศในภูมภิาคนีก้บั
ประเทศไทย
0116451 ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์ 3(0-9-0)
   Special Problem in Geography
   บุรพวิชา : 0116336 
   ศึกษาประเด็นปัญหาทางภูมิศาสตร์ นำาเสนอด้วยวาจา
และเขียนเป็นรายงาน
0116452 การฝึกงานทางภูมิศาสตร์ 4(0-12-0)
   Geographical Practicum
   ฝึกปฏิบัติงานทางภูมิศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐ หรือ 
ภาคเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง สรุปและนำาเสนอผลการ
ฝึกปฏิบัติ
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชานิเทศศาสตร์			พ.ศ.	2557

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		

ปรัชญา	และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	

 ปรัชญาของหลักสูตร

	 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นนักนิเทศศาสตร์	ที่เข้าใจสังคมพ้ืนถิ่น	เป็น

นักสร้างสรรค์	และนักปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์	

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	ความ

รับผิดชอบ	และมีคุณลักษณะดังนี้

	 1.	 มีความรู้และชำานาญการปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์

	 2.	 มีทักษะในการคิด	วิเคราะห์	สังเคราะห์	สามารถนำาความรู้	และทักษะ

วิชาชีพไปสร้างสรรค์และบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสังคมองค์รวม	ในระดับ

ชุมชน		ท้องถิ่น		ประเทศและภูมิภาคอาเซียน

	 3.	 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ในสถานการณ์ต่างๆ	ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล		

	 4.	 มีจิตสำานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชานิเทศศาสตร์		เป็นหลักสูตร	4	ปี		

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	138	หน่วยกิต		ตามโครงสร้าง

ดังนี้

1.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต

2.		หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 102	 หน่วยกิต

	 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน	 	 24	 หน่วยกิต

	 วิชาเอก	 	 	 72	 หน่วยกิต

	 วิชาบังคับ	 	 	 36	 หน่วยกิต

	 วิชาเลือก	 	 ไม่น้อยกว่า	 36	 หน่วยกิต

	 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ	 	 6	 หน่วยกิต

3.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร  

	 1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 ไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต

	 กลุ่มภาษา	 	 	 9	 หน่วยกิต

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 	 	 3(3-0-6)

	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 	 	 3(3-0-6)

	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 6	 หน่วยกิต

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 	 3(2-2-5)

	 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 6	 หน่วยกิต

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 	 3(3-0-6)

	 กลุ่มบูรณาการ				 	 3	 หน่วยกิต

	 เลือกจาก	

	 0000161	 วิถีชุมชนท้องถิ่น	 	 	 3(1-6-2)

	 0000162	 ทักษิณศึกษา	 	 	 3(1-6-2)

	 กลุ่มวิชาเลือก		 	 6	 หน่วยกิต

	 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา	 	 3	 หน่วยกิต

	 0000131	 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู	 	 3(3-0-6)

	 0000132	 ภาษาและวัฒนธรรมจีน	 	 3(3-0-6)

	 0000133	 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 	 3(3-0-6)

	 0000134	 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี	 	 3(3-0-6)

	 0000211	 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา	 3(2-2-5)

	 0000221	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3	 	 	 3(3-0-6)

 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3	 หน่วยกิต

	 0000143	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า	 	 3(3-0-6)

	 0000144	 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)

	 0000145	 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย	 	 3(3-0-6)

	 0000146	 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)

	 0000147	 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)

2.		หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 102	 หน่วยกิต

	 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน	 	 24	 หน่วยกิต

	 0105111	 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น	 	 	 3(3-0-6)

	 0105112	 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น	 	 3(3-0-6)

	 0105211	 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์	 	 3(2-2-5)

	 0105212	 การสื่อสารในบริบททางสังคม	 	 3(3-0-6)

	 0105213	 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์	1	 	 3(2-2-5)

	 0105214	 การวิเคราะห์ผู้รับสาร	 	 	 3(3-0-6)

	 0105311	 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 	 3(3-0-6)

	 0801491	 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน	 	 3(3-0-6)

	 วิชาเอก	 	 	 72	 หน่วยกิต

	 วิชาบังคับ	 	 	 36	 หน่วยกิต

	 0105215	 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 	 3(3-0-6)

	 0105216	 การสื่อสารในสังคมอาเซียน	 	 3(3-0-6)

	 0105221	 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น		 3(3-0-6)

	 0105231	 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น	 	 3(3-0-6)

	 0105241	 การโฆษณาเบื้องต้น	 	 	 3(3-0-6)

	 0105251	 วารสารศาสตร์เบื้องต้น		 	 3(3-0-6)

	 0105252	 การถ่ายภาพเบื้องต้น	 	 	 3(2-2-5)

	 0105312	 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น	 	 3(2-2-5)

	 0105313	 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์	2	 	 3(2-2-5)

	 0105461	 การวิจัยนิเทศศาสตร์	 	 	 3(2-2-5)

	 0105462	 สัมมนานิเทศศาสตร์	 	 	 3(2-2-5)

	 0215291	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	 	 3(3-0-6)

	 วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 	 36	 หน่วยกิต

	 0105321	 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง	 	 3(2-2-5)

	 0105322	 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์	 	 3(2-2-5)

	 0105323	 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์	 	 3(2-2-5)

	 0105324	 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียง	 3(2-2-5)

	 	 	 และวิทยุโทรทัศน์	

	 0105325	 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์	 	 3(2-2-5)

	 0105326	 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์	 	 3(2-2-5)

	 0105327	 การดำาเนินรายการโทรทัศน	์ 	 3(2-2-5

	 0105331	 การผลิตและการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์	 	 3(2-2-5)

	 0105332	 การสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์			 	 3(2-2-5)

	 0105333	 สื่อใหม่ในงานประชาสัมพันธ์	 	 3(3-0-6)

	 0105341	 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ	 	 3(3-0-6)

	 0105342	 การเขียนเพื่อการโฆษณา	 	 3(2-2-5)

	 0105343	 การสื่อสารการตลาด	 	 	 3(3-0-6)

	 0105344	 การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์	 	 3(3-0-6)
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	 0105345				 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา	 	 3(2-2-5)

	 0105351	 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น	 	 3(3-0-6)

	 0105352	 การผลิตและบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์	 	 3(2-2-5)

	 0105353	 การผลิตและการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์	 	 3(2-2-5)

	 0105354	 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์	 	 3(2-2-5)

	 0105355	 การถ่ายภาพขั้นสูง	 	 	 3(2-2-5)

	 0105356	 การถ่ายภาพในสตูดิโอ		 	 3(2-2-5)

	 0105357	 การจัดการห้องมืดดิจิทัล	 	 3(2-2-5)

	 0105411	 การรู้เท่าทันสื่อ	 	 	 3(3-0-6)

	 0105412	 การสื่อสารด้วยสื่อใหม่		 	 3(3-0-6)

	 0105421	 การตัดต่อในงานดิจิทัล		 	 3(2-2-5)

	 0105422	 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น	 	 3(2-2-5)

	 	 	 เพื่องานวิทยุโทรทัศน์	

	 0105423	 วิทยุชุมชน	 	 	 3(2-2-5)

 0105431 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา	 3(2-2-5)

	 0105441	 การวางแผนสื่อโฆษณา	 	 3(3-0-6)

	 0105442	 การออกแบบกราฟฟิกและแอนิเมชั่นในงานโฆษณา	 3(2-2-5)

	 0105451	 การเขียนสร้างสรรค์สำาหรับวารสารศาสตร	์ 	 3(2-2-5)

	 0105452	 การผลิตงานวารสารศาสตร์ทางสื่อออนไลน์		 3(2-2-5)

	 0317491	 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	 	 	 3(3-0-6)

	 0317492	 เทคโนโลยีทางการพิมพ์	 	 3(3-0-6)

	 0604491	 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์	 	 3(2-2-5)

	 0607492	 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์	 	 3(3-0-6)

	 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ															 6	 หน่วยกิต

																									 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

	 0105491	 สหกิจศึกษา	 	 	 6(0-18-0)

	 	 	 หรือ	

	 0105492	 ประสบการณ์วิชาชีพ	 	 	 6(0-18-0)

3.		หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต

	 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชา	ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือ

เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจำาส่วนงานและได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด	ท้ังน้ีรายวิชา

ดังกล่าว	ต้องเป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน	4	ปีนับถึง

วันที่ขอโอน

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0000...	 วิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มภาษา			(เลือก)	 3(........)
	 0000...	 วิชาศึกษาทั่วไป	กลุ่มมนุษยฯ			(เลือก)	 3(........)	 0105112	 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น	(พฐ.)	 3(3-0-6)
	 0105111	 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น	(พฐ.)	 3(3-0-6)	 0105...	 วิชาเลือก	 3(........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0105213	 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์	1	(พฐ.)	 3(2-2-5)
	 0105211	 ภาษาเพื่องานนิเทศน์		(พฐ.)	 3(2-2-5)	 0105214	 การวิเคราะห์ผู้รับสาร	(พฐ.)	 3(3-0-6)
	 0105212	 การสื่อสารในบริบททางสังคม	(พฐ.)	 3(3-0-6)	 0105215	 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	(อบ.)	 3(3-0-6)
	 0105221	 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น		(อบ.)	 3(3-0-6)	 0105216	 การสื่อสารในสังคมอาเซียน	(อบ.)	 3(3-0-6)
	 0105231	 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น	(อบ.)	 3(3-0-6)	 0105252	 การถ่ายภาพเบื้องต้น	(อบ.)	 3(2-2-5)
	 0105241	 การโฆษณาเบื้อต้น	(อบ.)	 3(3-0-6)	 0215291	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	(อบ.)	 3(3-0-6)
	 0105251	 วารสารศาสตร์เบื้องต้น	(อบ.)	 3(3-0-6)	 	 	 	
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0105311	 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	(พฐ.)	 3(3-0-6)	 0105313	 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์	2	(อบ.)	 3(2-2-5)
	 0105312	 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น	(อบ.)	 3(2-2-5)	 ..............	 วิชาเลือก	 3(........)
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(........)	 ..............	 วิชาเลือก	 3(.........)
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(........)	 ..............	 วิชาเลือก	 3(........)
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(........)	 ..............	 วิชาเลือก	 3(.........)
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(........)	 ..............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชานิเทศศาสตร์
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คำาอธิบายรายวิชา

0105111	 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Communication Arts 

	 แนวคิดพ้ืนฐานของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน

องค์ประกอบและกระบวนการของการสื่อสาร	ทฤษฎีและแบบจำาลองทาง

การสื่อสาร	หลักการสื่อสาร	ปัจจัยที่กำาหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการสื่อสาร	บทบาทของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนต่อสังคม

เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม

0105112	 การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Mass Communication 

	 ความหมาย	แนวคิด	ทฤษฏี	วิวัฒนาการ	กระบวนการ	องค์ประกอบ

ของการสื่อสารมวลชน	องค์กรด้านสื่อสารมวลชน		บทบาท	หน้าที่	อิทธิพล

ของการสื่อสารมวลชนต่อสังคม	จรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน

0105211	 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์	 3(2-2-5)

 Language for Communication Arts 

	 หลักการและจริยธรรมของการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์

การสร้างสรรค์ภาษาในงานนิเทศศาสตร์	ภาษากับเทคโนโลยีการสื่อสาร

ฝึกทักษะการใช้ภาษาในงานนิเทศศาสตร์	การประเมินการใช้ภาษาในงาน

นิเทศศาสตร์

0105212	 การสื่อสารในบริบททางสังคม	 3(3-0-6)

 Communication in Social Context 

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับบริบททางสังคม	ความสำาคัญ

ของการสื่อสารในภารกิจประสานความรู้	ความคิด	เจตคติและค่านิยมในสังคม

วิเคราะห์วิจารณ์ความเหมาะสมของผู้ส่งสาร	สื่อ	ช่องทาง	และผู้รับสารใน

บริบททางสังคมจากกรณีศึกษา

0105213	 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์	1	 3(2-2-5)

	 English	for	Communication	Arts	1	

	 คำาศัพท์และสำานวนเฉพาะทางนิเทศศาสตร์	หลักและเทคนิค

การอ่านภาษาอังกฤษ	การฝึกฝนทักษะการอ่านข้อเขียนด้านนิเทศศาสตร์

ประเภทต่าง	ๆ	เช่น	ข่าว	บทความ	สารคดี	โฆษณา	ประชาสัมพันธ์	เป็นต้น

หลักและเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ	การฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์

0105214	 การวิเคราะห์ผู้รับสาร	 3(3-0-6)

 Audience Analysis 

	 แนวคิด	หลักการ	และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ผู้รับสาร

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้รับสาร	การออกแบบและการเลือกใช้

สารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

0105215	 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 3(3-0-6)

 Communication for Local Development 

	 ความหมายและความสำาคัญของท้องถ่ิน	แนวคิดและกระบวนการ

สื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน	การประยุกต์สื่อเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินทั้งใน

เชิงมิติทางสังคม	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	การสื่อสารเพื่อการสร้างความ

ร่วมมือกับองค์กรในชุมชนท้องถิ่น

0105216	 การสื่อสารในสังคมอาเซียน	 3(3-0-6)

 Communication in ASEAN Community 

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับบริบททางสังคมอาเซียน

ความสำาคัญของการสื่อสารในภารกิจประสานความรู้	ความคิด	เจตคติและ

ค่านิยม	การใช้ภาษาและรูปแบบการสื่อสารในสังคมอาเซียน

0105221	 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Broadcasting 

	 ประวัติความเป็นมา	วิวัฒนาการ	คุณลักษณะ	บทบาท	และ

หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	ความรู้พ้ืนฐานด้านการผลิต

รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์		ศึกษาดูงานด้านวิทยุและโทรทัศน์

0105231	 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Public Relations 

	 ความหมาย	แนวคิด	และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์	กระบวนการ	หลักปฏิบัติ	กลยุทธ์	การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย

และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์	บทบาทของการประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อ

ระบบเศรษฐกิจ	สังคมและการเมือง	จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

0105241	 การโฆษณาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Advertising 

	 ความหมาย	ความสำาคัญ	หลักการและแนวคิดในการโฆษณา

บทบาทหน้าท่ีและอิทธิพลของโฆษณาที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

การวิเคราะห์สินค้า	ผู้บริโภค	และตลาด	การสร้างสรรค์งานโฆษณา	และ

การวางแผนสื่อโฆษณา

0105251	 วารสารศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Journalism 

	 ความหมาย	ขอบเขต	ประวัติและวิวัฒนาการทางด้าน

วารสารศาสตร์	บทบาทหน้าที่	และลักษณะทั่วไปของหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

ประเภทจุลสาร	วารสาร	นิตยสาร	หนังสือเล่ม

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย																																		2/61
	 0801491	 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน	(พฐ.)	 3(3-0-6)	 0105491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 0105461	 การวิจัยนิเทศศาสตร์	(อบ.)	 3(2-2-5)	 	 หรือ	
	 0105462	 สัมมนานิเทศศาสตร์	(อบ.)	 3(2-2-5)	 0105492	 ประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-18-0)
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 ..............	 วิชาเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 ..............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	138	หน่วยกิต
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0105252	 การถ่ายภาพเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to Photography 

	 ความหมาย	และบทบาทของภาพถ่ายในงานนิเทศศาสตร์

การสื่อสารด้วยภาพถ่าย	การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพ		กล้องถ่ายภาพระบบ

ดิจิทัลประเภทต่างๆ	กลไกในการทำางานของกล้องดิจิทัลประเภทภาพสะท้อน

เลนส์เดี่ยว	และอุปกรณ์เสริมท่ีจำาเป็น	องค์ประกอบภาพ	หลักการจัดภาพถ่าย

ตามวัตถุประสงค์เฉพาะงาน	จริยธรรมของผู้ถ่ายภาพ		ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ

ทั้งในและนอกสถานที่

0105311	 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

 Cross Cultural Communication 

	 แนวคิด	ทฤษฎีทางการสื่อสารท่ีมีความสัมพันธ์กับมิติด้านวัฒนธรรม

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

บทบาทของสื่อมวลชนต่อประเด็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

0105312	 การเขียนและการรายงานข่าวเบื้องต้น	 3(2-2-5)

 Introduction to News Reporting and Writing 

	 ความหมาย	องค์ประกอบของข่าว	หลักเบื้องต้นในการสื่อข่าว

และเขียนข่าวตามโครงสร้างประเภทต่างๆ	การสัมภาษณ์	การวินิจฉัย

ประเด็นข่าว	การลำาดับความคิด	และการใช้ภาษาในการเขียนข่าว	หลักการ

และเทคนิคการรายงานข่าว	ฝึกทักษะการเขียนข่าวและการรายงานข่าว

0105313	 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์	2	 3(2-2-5)

	 English	for	Communication	Arts	2	

	 บุรพวิชา	:	0105213	ภาษาอังกฤษเพ่ืองานนิเทศศาสตร์	1

	 หลักและเทคนิคการฟังภาษาอังกฤษ	การฝึกฝนทักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์	เช่น	บทข่าวโทรทัศน์	บทข่าววิทยุ

กระจายเสียง	บทสัมภาษณ์	เป็นต้น	หลักและเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ

การฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำาหรับนักนิเทศศาสตร์	เช่น	การรายงาน

ข่าวด้วยภาษาอังกฤษ	การสัมภาษณ์	การเป็นผู้ประกาศ	การเป็นพิธีกร	เป็นต้น

0105321	 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง	 3(2-2-5)

 Radio Program Production 

	 บุรพวิชา	:	0105221		วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

	 หลักการ	วิธีการ	กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

เครื่องมือและอุปกรณ์	เครื่องส่งกระจายเสียง	รูปแบบรายการ	หน้าท่ีความ

รับผิดชอบของผู้ผลิตรายการ	ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

0105322	 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์	 3(2-2-5)

 Television Program Production 

	 บุรพวิชา	:	0105221		วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

	 หลักการ	วิธีการ	ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์	กระบวนการ

สำาคัญ	3	ขั้นตอนในการผลิตรายการ	ได้แก่	ขั้นตอนก่อนการผลิตรายการ

ขั้นตอนขณะผลิตรายการ	ข้ันตอนหลังการผลิตรายการ	หน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของฝ่ายต่าง	ๆ	วิธีใช้และรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์	เทคนิคการถ่ายทำา

การใช้กล้อง	แสง	เสียง	ฝึกผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ	ทั้งในและ

นอกสถานที่

0105323	 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์	 3(2-2-5)

 Documentary Program Production 

	 บุ รพวิชา	 : 	0105322	 	การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

	 ความหมาย	หลักการ	วิธีการและประเภทของสารคดีทางวิทยุ

โทรทัศน์	การรวบรวมข้อมูล	ข้อเท็จจริง	การเรียบเรียงเน้ือหา	การสื่อความหมาย

ด้วยบท	ภาพและเสียง	การนำาเสนออย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ	ฝึกผลิต

รายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์	

0105324	 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียง	 3(2-2-5)

	 และวิทยุโทรทัศน์	

 Broadcasting Information Technology 

	 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปในงานวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์	การสืบค้นข้อมูล	การจัดระบบข้อมูล	รูปแบบชนิดข้อมูลดิจิทัล

แบบต่างๆ	เพ่ือผลิตรายการให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ	และฝึกปฏิบัติการ

เผยแพร่งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

0105325	 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์	 3(2-2-5)

 Script Writing for Television Program 

	 หลักการ	ประเภท	และรูปแบบการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์	แนวคิด

ด้านเน้ือหา	การลำาดับเรื่อง	กลวิธีการเขียน	การใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย

ออกมาด้วยภาพและเสียง	ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ภาษาภาพและภาษา

เสียง	และฝึกปฏิบัติ

0105326	 การเขียนและการรายงานข่าววิทยุโทรทัศน์	 3(2-2-5)

 News Writing and Reporting for Television 

	 ความสำาคัญ	คุณค่า	คุณสมบัติ	จริยธรรม	หลักการเขียนและ

รายงานข่าววิทยุโทรทัศน์		การบรรณาธิกรณ์และเตรียมต้นฉบับข่าว	รูปแบบ

ของรายการข่าว	การสัมภาษณ์เชิงข่าว	การรายงานข่าว	การใช้เสียงลำาดับ

ภาพข่าว	การจัดเสนอข่าวประเภทต่างๆ	วิเคราะห์เปรียบเทียบการเสนอข่าว

ระหว่างวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์		และฝึกปฏิบัติ

0105327	 การดำาเนินรายการโทรทัศน์	 3(2-2-5)

 Television Announcing and Presentation 

	 หลักการและกระบวนการดำาเนินรายการโทรทัศน์	บทบาทหน้าที่

จรรยาบรรณ	ทักษะในการพูด	การบรรยาย	การสัมภาษณ์	และการพากย์

เพ่ือการเป็นผู้ดำาเนินรายการ	พิธีกร	ผู้ประกาศ	ผู้ลงเสียงบรรยาย	ผู้สัมภาษณ์	

ผู้พากย์ทางโทรทัศน์		และฝึกปฏิบัติ

0105331	 การผลิตและการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์	 3(2-2-5)

 Production and Management for Public Relations Media 

	 แนวคิด	หลักการ	และเทคนิคในการผลิตและการจัดการสื่อ

ประชาสัมพันธ์		เทคโนโลยีการผลิตและการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบ

ของสารประชาสัมพันธ์	การจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ	และฝึกปฏิบัติ

0105332	 การสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์	 3(2-2-5)

 Creativity for Public Relations 

	 แนวคิด	หลักการ	และกระบวนการสร้างสรรค์ในงานประชาสัมพันธ์

การวิเคราะห์ปัญหา	การกำาหนดกลยุทธ์	การออกแบบและผลิตสื่อเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์		และฝึกปฏิบัติ	

0105333	 สื่อใหม่ในงานประชาสัมพันธ์	 3(3-0-6)

 New Media in Public Relations 

	 ประเภท	คุณลักษณะ	บทบาท	ประโยชน์	และการใช้สื่อใหม่

รวมทั้งเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่ในงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าหมาย	องค์กร	และพื้นที่เป้าหมายในสภาพการณ์สังคมปัจจุบัน

0105341	 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ	 3(3-0-6)

 Persuasive Communication 

	 ทฤษฎี	กลยุทธ์	และวิธีการโน้มน้าวใจโดยการใช้สื่อบุคคลและ

สื่อมวลชน	รวมถึงศึกษาองค์ประกอบสำาคัญท้ังด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา

ที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจเพื่อให้ผู้รับสารยอมรับและปฏิบัติตาม
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0105342	 การเขียนเพื่อการโฆษณา	 3(2-2-5)

 Writing for Advertising 

	 ความหมาย	ความสำาคัญ	หลักการและองค์ประกอบของการ

เขียนเพ่ือการโฆษณา	ภาษาโฆษณา	กลยุทธ์การสร้างสารโฆษณา	องค์ประกอบ

และประเภทของบทโฆษณา	วิเคราะห์ภาษาและบทโฆษณาสำาหรับสื่อประเภท

ต่างๆ	และฝึกปฏิบัติ

0105343	 การสื่อสารการตลาด	 3(3-0-6)

	 Marketing	Communication	

	 ความสำาคัญ	ความหมาย	กระบวนการวางแผน	การสื่อสาร

การตลาด	ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการตลาด	เครื่องมือการสื่อสาร

การตลาดประเภทต่างๆ

0105344	 การสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

 Strategic Brand Communication 

	 ความสำาคัญ	คุณสมบัติ	องค์ประกอบ	และประเภทของตราสินค้า

กระบวนการและประเภทของการสื่อสารตราสินค้าเชิงกลยุทธ์	การบริหาร

จัดการตราสินค้า	และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร

ตราสินค้า

0105345	 การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา	 3(2-2-5)

 Creativity for Advertising 

	 แนวคิด	หลักการ	และกระบวนการสร้างสรรค์เพ่ือการโฆษณา

การกำาหนดกลยุทธ์	การออกแบบและผลิตสื่อเพ่ือการโฆษณาสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อวิทยุกระจายเสียง	สื่อวิทยุโทรทัศน์	สื่อภาพยนตร์	และสื่อใหม่	และฝึกปฏิบัติ

0105351	 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

 Introduction to Newspaper 

	 ความเป็นมา	วิวัฒนาการ	องค์ประกอบ	ประเภท	รูปแบบ	และ

เนื้อหาของหนังสือพิมพ์	หน้าท่ี	ความรับผิดชอบ	และจริยธรรมของบุคคลากร

ในกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์	บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อการสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับประชาชนทั้งในมิติทางสังคม	เศรษฐกิจและการเมือง

0105352	 การผลิตและบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์	 3(2-2-5)

 Newspaper Production and Editing 

	 คุณลักษณะ	บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบและจริยธรรม

ในการผลิตและบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์	การคัดเลือกข่าว	ข้อเขียนและภาพ

การตรวจแก้ไขต้นฉบับ	การพาดหัวข่าว	การตั้งชื่อเรื่อง	การเขียนบทบรรณาธิการ

การกำาหนดตัวพิมพ์และระบบพิมพ์	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในกระบวนการ

ผลิตและบรรณาธิกรณ์	และฝึกปฎิบัติ

0105353	 การผลิตและการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์	 3(2-2-5)

 Print Media Production and Management 

	 กระบวนการผลิตและการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์	ระบบการพิมพ์

การเตรียมต้นฉบับงานพิมพ์	ศิลปะการออกแบบและทฤษฎีการจัดหน้า

หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการพิมพ์	การออกแบบ

และการจัดหน้า	การจัดการเพื่อการเผยแพร่	และฝึกปฏิบัติ

0105354	 การถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์	 3(2-2-5)

 Photojournalism 

	 ทฤษฎี	เทคนิคของการถ่ายภาพเพ่ืองานวารสารศาสตร์

การประเมินคุณค่าของภาพข่าวและสารคดี	การสื่อความหมายโดยภาพถ่าย

เน้นความสำาคัญของภาพเชิงข่าว	และการผลิตสารคดีภาพสำาหรับหนังสือพิมพ์

นิตยสาร	และสิ่งพิมพ์อื่นๆ	หลักเกณฑ์และจริยธรรมวิชาชีพช่างภาพสื่อสาร

มวลชนและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์

0105355	 การถ่ายภาพขั้นสูง	 3(2-2-5)

 Advanced Photography 

	 บุรพวิชา	:	0105252		การถ่ายภาพเบื้องต้น	

	 ภาพถ่ายกับการเสนอมุมมองและความคิดเห็นต่อประเด็น

สาธารณะ	ภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์	หลักการถ่ายภาพแนววิพากษ์วิจารณ์และ

สะท้อนประเด็นปัญหาสังคม	ภาพถ่ายเชิงสารคดี	ภาพประกอบเรื่องหรือ

ข้อความ	ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์	และการเขียนคำาหรือข้อความ

เสริมภาพ	หรือใช้ร่วมกับภาพ	

0105356	 การถ่ายภาพในสตูดิโอ	 3(2-2-5)

 Studio Photography 

	 บุรพวิชา	:	0105252		การถ่ายภาพเบื้องต้น

	 หลักการและแนวคิดของการถ่ายภาพในสตูดิโอ	อุปกรณ์และ

การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพในสตูดิโอ	ประเภทของแสง	การจัดแสง	การจัดฉาก

ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพในสตูดิโอ

0105357	 การจัดการห้องมืดดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 Digital	Darkroom	Management	

	 บุรพวิชา	:	0105252		การถ่ายภาพเบื้องต้น	

	 กระบวนการทำางานหลังการบันทึกภาพด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป

ข้ันสูง	รูปแบบข้อมูลภาพ	คุณลักษณะทางกายภาพของภาพถ่าย	การจัดการ

ฐานข้อมูล	การปรับแต่งภาพ	บทบาท	ขอบเขตของการตกแต่งภาพเพ่ือใช้ใน

สื่อสิ่งพิมพ์	จริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวการตกแต่งภาพและการนำาเสนอภาพ

0105411	 การรู้เท่าทันสื่อ	 3(3-0-6)

 Media Literacy 

	 กระบวนการทำางานของสื่อ	วิเคราะห์เนื้อหาของสื่อประเภทต่างๆ

ความเหมาะสมในมิติด้าน	สัดส่วนเวลา	พ้ืนท่ีและรูปแบบการนำาเสนอ	การ

ชี้นำาของสื่อต่อสาธารณะ	การโฆษณาแฝง	และการครอบงำาทางวัฒนธรรม

วิพากษ์ผลกระทบต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการทำางานของสื่อ

0105412	 การสื่อสารด้วยสื่อใหม่	 3(3-0-6)

 New Media Communication 

	 ความหมาย	ขอบเขต	รูปแบบ	ลักษณะ	และเทคโนโลยีของการ

สื่อสารด้วยสื่อใหม่	เทคนิคและวิธีการการสื่อสารและการสร้างสรรค์งานด้วย

สื่อใหม่		ผลกระทบจากการใช้สื่อใหม่

0105421	 การตัดต่อในงานดิจิทัล	 3(2-2-5)

 Editing in Digital Studio 

	 บุรพวิชา	:	0105322		การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

	 หลักการ	เทคนิค	และความคิดสร้างสรรค์การตัดต่อในงานดิจิทัล

การตัดต่อภาพและเสียงโดยใช้โปรแกรมตัดต่อสำาเร็จรูป	การปรับแต่งและ

ผสมผสานภาพและเสียง	การเก็บข้อมูล	การแปลงสัญญาณรูปแบบดิจิทัล

และฝึกปฎิบัติ

0105422	 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น	 3(2-2-5)

	 เพื่องานวิทยุโทรทัศน์	

 Computer Graphic and Animation for Television Program 

	 ความหมาย	ความสำาคัญ	วิธีการและเทคนิคในการนำา

คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นมาใช้ในการสร้างสรรค์งานด้านการผลิต

รายการวิทยุโทรทัศน์	และฝึกปฏิบัติ

0105423	 วิทยุชุมชน	 3(2-2-5)

 Community Radio 

	 ความสำาคัญ	ประโยชน์	คุณลักษณะ	และบทบาทของวิทยุชุมชน

เพ่ือผู้ฟังเฉพาะกลุ่มในท้องถ่ิน	ประเภทของรายการวิทยุชุมชน	กระบวนการ

ผลิตรายการวิทยุชุมชน	การประยุกต์ใช้วิทยุชุมชนเพ่ือการพัฒนาสังคมท้องถ่ิน

ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255878

0105491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

 Cooperative Education 

	 ฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวในสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์	โดยมีระยะ

เวลา	1	ภาคเรียนตามโครงการสหกิจศึกษา

0105492	 ประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-18-0)

 Professional Experience 

	 ฝึกปฏิบัติงานการสื่อสารมวลชนในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	หรือเอกชน	เป็นระยะเวลา	ไม่น้อยกว่า	400	ชั่วโมง

0215291	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	 3(3-0-6)

 Information Technology for Communication 

	 ความหมาย	ขอบเขต	รูปแบบและลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในลักษณะต่างๆ		อิทธิพล

และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการสื่อสารและการพัฒนาทาง

สังคมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

0317491	 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

 Electronic Publishing 

	 ความหมาย	หลักการ	องค์ประกอบ	ของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการและวิธีการพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์	รูปแบบของการให้และการ

ใช้บริการสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์		วิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

ต่อวงการสื่อสารมวลชน	ธุรกิจสิ่งพิมพ์	และสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

0317492	 เทคโนโลยีทางการพิมพ์	 3(3-0-6)

 Printing Technology 

	 พัฒนาการ	รูปแบบ	และประเภทของเทคโนโลยีทางการพิมพ์

เทคนิคและการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการพิมพ์อย่างเหมาะสม	อิทธิพลของ

เทคโนโลยีทางการพิมพ์ที่มีต่อบริบททางสังคม	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม

0604491	 การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานวิทยุโทรทัศน์	 3(2-2-5)

 Creative Sound for Television Program 

	 หลักการและความสำาคัญของการสร้างสรรค์เสียงเพ่ืองานวิทยุ

โทรทัศน์	การใช้งานอุปกรณ์บันทึกเสียง	การเลือกใช้เสียงประกอบ	เสียงดนตรี

และเพลงประกอบให้เหมาะสมกับงานวิทยุโทรทัศน์	กระบวนการผสมเสียง

เพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน	และฝึกปฎิบัติ

0607492	 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์	 3(3-0-6)

 Traditional Media for Public Relations 

	 ความหมาย	ธรรมชาติ		เน้ือหา	รูปแบบ	และความสำาคัญของ

สื่อพ้ืนบ้านในภูมิภาคต่างๆ	อิทธิพลของสื่อพ้ืนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการ

ประชาสัมพันธ์		การนำาสื่อพ้ืนบ้านมาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตสำานึก

รักท้องถิ่น	และการพัฒนาสังคมท้องถิ่น

0801491	 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน	 3(3-0-6)

 Laws and Ethics for Mass Communication 

	 สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของมนุษย์	ปรัชญา

กฎหมายสื่อสารมวลชน	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน	วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมที่เกิดข้ึนจากสื่อมวลชน

และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทยและนานาชาติ	โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่าง

0105431	 กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์	 3(2-2-5)

	 และการโฆษณา	

 Public Relations and Advertising Event 

	 แนวคิด	ความสำาคัญ	องค์ประกอบ	และประเภทของกิจกรรม

พิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาองค์กร	การบริการ	และตราสินค้า

กระบวนการจัดและบริหารกิจกรรมพิเศษอย่างสร้างสรรค์	ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์	วิธีการประเมินผล	และฝึกปฏิบัติ

0105441	 การวางแผนสื่อโฆษณา	 3(3-0-6)

 Planning for Media Advertising 

	 ความหมาย	ความสำาคัญ	วัตถุประสงค์	และกระบวนการวางแผน

ส่ือโฆษณา	การวางแผน	การตัดสินใจ	และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการเลือกใช้และซื้อสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ

0105442	 การออกแบบกราฟฟิกและแอนิเมชั่นในงานโฆษณา	 3(2-2-5)

 Advertising for Computer Graphic and Animation Design 

	 ความหมาย	ความสำาคัญ	วิธีการและเทคนิคในการออกแบบ

กราฟิกและแอนิเมชั่นมาใช้ในงานโฆษณา	การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่

ในการออกแบบโฆษณา	เทคนิคในการสร้างภาพกราฟฟิกและแอนิเมชั่น

การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพ่ือการออกแบบกราฟฟิกและแอนิเมชั่นในงาน

โฆษณา	และฝึกปฎิบัติ

0105451	 การเขียนสร้างสรรค์สำาหรับวารสารศาสตร์	 3(2-2-5)

 Creative Writing for Journalism 

	 หลักการ	รูปแบบ	กลวิธีทางภาษาในการดำาเนินเร่ืองสำาหรับงาน

เขียนสร้างสรรค์สำาหรับวารสารศาสตร์	ฝึกเขียนข่าว	บทวิเคราะห์ข่าว	บทความ

บทวิจารณ์	การเขียนสัมภาษณ์	การเขียนสารคดี	และฝึกปฎิบัติ

0105452	 การผลิตงานวารสารศาสตร์ทางสื่อออนไลน์	 3(2-2-5)

 Online Journalism Production   

	 ความหมาย	และรูปแบบของการผลิตงานวารสารศาสตร์ทาง

สื่อออนไลน์	การนำาเสนอข้อมูล	ข่าวสาร	การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการ

ออกแบบเนื้อหาด้านวารสารศาสตร์	การจัดวางข้อความ	ภาพ	บนหน้าเว็บเพจ

ฝึกปฏิบัติการผลิตหนังสือพิมพ์ออนไลน์

0105461	 การวิจัยนิเทศศาสตร์	 3(2-2-5)

 Research for Communication Arts 

	 แนวคิด	หลักการ	และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์	ความ

สำาคัญของการวิจัยทางนิเทศศาสตร์	การกำาหนดปัญหา	การศึกษาเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	การออกแบบการวิจัย	เครื่องมือและเทคนิคการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	และสรุปผลงานวิจัย		ฝึกเขียนและนำาเสนอ

ผลการวิจัย

0105462	 สัมมนานิเทศศาสตร์	 3(2-2-5)

 Seminar in Communication Arts 

	 สัมมนาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ทางนิเทศศาสตร์	และ

นำาเสนอรายงาน	
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คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255880 คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 75

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ชำานาญเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาประเทศ มุ่งสู่สากล
 วัตถุประสงค์
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม  
 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มคีวามรู้และทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ครอบคลมุถงึการ 
  วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถวางแผน  
  จัดการและดูแลระบบสารสนเทศได้
 2. มีความรู้และทักษะด้านเครือข่ายสารสนเทศครอบคลุมถึงการ 
  วิเคราะห์ ออกแบบ จัดการ และดูแลบริหารจัดการเครือข่ายใน 
  องค์กรได้
 3. สามารถนำาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
  ประยุกต์ในวิชาชีพได้
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 
หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต
 วิชาแกน   15 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   75 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   54 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา

 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต
 วิชาแกน   15 หน่วยกิต
 0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0215101 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
 0215102 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 3(3-0-6)
 0215201 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
 วิชาเอก    75 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   54 หน่วยกิต
 0215111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
 0215121 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0215211 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
 0215212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
 0215221 นโยบายและกฎหมายทาง 2(2-0-4)
    เทคโนโลยีสารสนเทศ
 0215222 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
 0215231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
 0215261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 0215271 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
 0215321 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6)
 0215322 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
    และความปลอดภัย  
 0215323 การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 0215341 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
 0215342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0215351 เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 3(2-2-5)
 0215361 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 3(3-0-6)
 0215362 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 0215373 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 0215391 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 0215262 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
 0215301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
 0215324 ระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(3-0-6)
 0215325 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 0215363 การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิง 3(2-2-5)
 0215371 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0215372 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5)
 0215381 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิแมชัน 3(2-2-5)
 0215382 เทคโนโลยีข้อมูลสื่อประสม 3(2-2-5)
 0215421 ระบบการจัดการการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 0215471 หัวข้อทางการจัดการสารสนเทศ 1 3(3-0-6)
 0215472 หัวข้อทางการจัดการสารสนเทศ 2 3(3-0-6)
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 0215473 หัวข้อทางการจัดการสารสนเทศ 3 3(3-0-6)
 0215481 แอนนิเมชันสามมิติ 3(2-2-5)
 0215482 วัตถุเสมือนจริง 3(2-2-5)
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
    และเทคโนโลยี
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้
 0215492 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-0)

 0215493 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-0)
    หรือ
 0215494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้อง
เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันท่ี 
ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 0215111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
0215101 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
0215121 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)    
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) .............. ภาษาเลือก 3(3-0-6) 
0215102 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 3(3-0-6) 0215201 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
0215211 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 0215212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
0215221 นโยบายและกฎหมาย 2(2-0-4) 0215231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
   ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  0215261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
0215222 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 0215271 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........) 0215...... วิชาเอกเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0215321 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6) 0215322 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัย 3(3-0-6)
0215341 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 0215323 การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
0215361 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 3(3-0-6) 0215342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
0215362 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 0215351 เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 3(2-2-5)
0215373 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 0215391 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1)
0215...... วิชาเอกเลือก 3(........) 0215...... วิชาเอกเลือก 3(........)
      0215...... วิชาเอกเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0215...... วิชาเอกเลือก 3(........) 0215492 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-0)
0215...... วิชาเอกเลือก 3(........) 0215493 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-0)
............ วิชาเอกเลือก 3(........)  หรือ 
............ วิชาเลือกเสรี 3(........) 0215494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
     รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0215......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0215492	 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(0-9-0)

	 0215......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0215493	 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(0-9-0)

	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 	 หรือ 

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 0215494	 สหกิจศึกษา																																																				6(0-18-0)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 12	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	132		หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0215321	 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร	 3(3-0-6)	 0215322	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและความปลอดภัย	 3(3-0-6)

	 0215341	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย	 3(3-0-6)	 0215323	 การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)

	 0215361	 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้	 3(3-0-6)	 0215342	 เครือข่ายคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 0215362	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)	 0215351	 เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม	 3(2-2-5)

	 0215......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0215373	 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)

	 0215......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0215391	 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 1(0-2-1)

	 	 	 	 0215......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 ............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)

	 0215211	 การโปรแกรมภาษาจาวา	 3(2-2-5)	 0215102	 วิยุตคณิตและการประยุกต์	 3(3-0-6)

	 0215221	 นโยบายและกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 2(2-0-4)	 0215201	 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 0215231	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 3(3-0-6)	 0215212	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

	 0215......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0215222	 ระบบฐานข้อมูล	 3(3-0-6)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 0215261	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0215271	 การโปรแกรมบนเว็บ	 3(2-2-5)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0215111	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 0215101	 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)

	 0215121	 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18
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คำาอธิบายรายวิชา

0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Computer
   ศกึษานยิาม ความหมาย และการทำางานของระบบเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ข้อมูลและสารสนเทศคอมพวิเตอร ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
การใช้งาน การบำารุงรักษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
0215101 คณิตศาสตร์สำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
   Mathematics for Information Technology
   ศึกษาเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น 
ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ การหาค่าสูงสุดและค่าต่ำาสุด และ
การอินทิเกรต
0215102 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 3(3-0-6)
   Discrete Mathematics and Applications
   ศึกษาเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หลักตรรกศาสตร์
เบื้องต้น ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน และการ
ประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
0215111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5)
   Introduction to Computer Programming
   ศึกษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
โปรแกรม ชนิดของข้อมูล  ค่าคงท่ีและตัวแปร การรับข้อมูลและการ
แสดงผล นพิจนแ์ละการกำาหนดคา่ การควบคมุโปรแกรม โปรแกรมยอ่ย 
และการประมวลผลขอ้มูลแบบโครงสรา้ง แถวลำาดบั ตวัชีแ้ละแฟม้ขอ้มลู 
และฝึกปฏิบัติ
0215121 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Information Technology
   ศึกษาความหมาย บทบาท วิวัฒนาการ และประโยชน์
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสมัพนัธข์องเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ขอ้มลูขา่วสารในองคก์ร การเลอืกและประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศใน
ธุรกิจ ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
0215201 ภาษาอังกฤษสำาหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
   English for Information Technology
   ศกึษาและฝกึทักษะการอา่น การศกึษาคน้คว้า และการนำา
เสนอบทความภาษาองักฤษทีเ่ก่ียวกบัความรูท้างเทคโนโลยสีารสนเทศ
0215211 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
   Java Programming
   บุรพวิชา : 0215111 
   ศึกษาโครงสร้างโปรแกรมภาษาจาวา หลักการโปรแกรม 
ชนดิขอ้มลู ตวัดำาเนนิการ คำาสัง่การนำาเข้าข้อมูลและการแสดงผล คำาสัง่ 
ควบคมุ คำาสัง่ตรวจสอบเงือ่นไข คลาส แอททรบิวิต ์เมธอด สตรงิเมธอด
อาร์เรย์ และการจัดการไฟล์ และฝึกปฏิบัติ 
0215212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
   Object Oriented Programming
   บุรพวิชา : 0215211 
   ศึกษาหลักการ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและ
วัตถุ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ พอลิมอร์ฟิซึม และการ
พัฒนาโปรแกรมด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ และฝึกปฏิบัติ

0215221 นโยบายและกฎหมายทางเทคโนโลยี 2(2-0-4)
   สารสนเทศ
   Information Technology Policy
   and Legal Issues
   ศึกษานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐ แผนแม่บท 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ทรพัยสิ์นทางปญัญา 
จรยิธรรมทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลและสงัคม ความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรณีศึกษา
0215222 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
   Database System
   ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัระบบฐานขอ้มลูและสถาปตัยกรรม
ระบบฐานข้อมูล ตัวแบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษา
สอบถาม การออกแบบโครงสรา้งฐานขอ้มลู และการทำางานฐานขอ้มลู
ให้เป็นบรรทัดฐาน และกรณีศึกษา
0215231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
   Data Structures and Algorithms
   บุรพวิชา : 0215111 
   ศึกษาชนิดข้อมูลแบบนามธรรม การแทนข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ หลักพื้นฐานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น
และแบบไม่เป็นเชิงเส้น  เทคนิคการเรียงลำาดับและการค้นหาข้อมูล 
0215261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
   Systems Analysis and Design
   ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การกำาหนด
ประเดน็ปัญัหาและศกึษาความเปน็ไปได้ใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
การรวบรวมความต้องการใช้้งานระบบสารสนเทศขององค์์กร การ
วิเคราะห์์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมต้้นแบบ 
และกรณีศึกษา
0215262 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
   Object Oriented Analysis and Design
   บุรพวิชา : 0215212 
   ศึกษาแนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
ความต้องการของระบบ โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบด้วย
วิธีการเชิงวัตถุ เทคนิคที่นิยมใช้สำาหรับการวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุและกรณีศึกษา
0215271 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
   Web Programming
   บุรพวิชา : 0215111
   ศกึษาการทำางานของเวบ็ HTTP, URL, Client/server  การ
เขียนเว็บเพจโดยภาษา HTML เครื่องมือสำาหรับเขียนโปรแกรม การ
ออกแบบและการจัดการเว็บเพจ หลักการทำางานของ CGI การเขียน
โปรแกรมสคริปต์ทางด้านฝั่งไคลเอ็นท์และเซิร์ฟเวอร์ การทำางานกับ
ฐานข้อมูล เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชัน และฝึกปฏิบัติ
0215301 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี 3(3-0-6)
   สารสนเทศ
   Research Method in Information Technology
   ศึกษาหลักการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย แนวทางวิจัยทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ การกำาหนดประเดน็ปัญหาการวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝึกเขียนและนำาเสนอเค้าโครงวิจัย
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0215321 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6)
   Information System Management
   in Organization
   ศึกษาโครงสร้างและการดำาเนินกิจกรรมในองค์กร 
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหวา่งสารสนเทศภายในองคก์ร วิธีการจัดการ
สารสนเทศขององค์กรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัสดุ และ 
การเงิน
0215322 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
   และความปลอดภัย  
   Security and Internet Technology  
   ศึกษาหลักการของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โพรโตคอล
ที่ใช้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
0215323 การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
   Software Project Management
   ศึกษาแนวคิดการจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์  ตัวแบบ
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ การเลอืกและประเมนิ การวางแผน และ
การจดักำาหนดการของโครงการ การจดัการทรพัยากร การจัดการความ
เสี่ยง กระบวนการติดตามและควบคุม การจัดการคุณภาพ การวัดและ
ตัววัดผลสำาเร็จของโครงการการจัดการการเปลี่ยนแปลง
0215324 ระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(3-0-6)
   Accounting Information System
   บุรพวิชา : 0215261 
   ศกึษาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของระบบบญัชี หลกัการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี  การจัดทำารายงาน
เพื่อการควบคุมและการตัดสินใจของผู้บริหาร
0215325 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)
   Decision Support System
   ศึกษารูปแบบการตัดสินใจ ความหมายและองค์ประกอบ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
และกรณีศึกษา
0215341 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
   Data Communications and Networking
   ศึกษาหลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สัญญาณการแทนข้อมูล การสื่อสารและตัวกลาง สถาปัตยกรรมการ
สื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
0215342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
   Computer Network
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์การเช่ือมต่อ 
กฎระเบยีบวธิกีารสือ่สารระหวา่งกนั โปรโตคอล การจำาลองระบบเครอื
ข่าย กรณีศึกษา 
0215351 เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม 3(2-2-5)
   Platform Technology
   ศึ กษาแนวคิ ดพื้ นฐานสถาปั ตยกรรมของระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์  
และฝึกปฏิบัติ
0215361 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 3(3-0-6)
   User Interface Design
   ศึกษาแนวคิดการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ 
ประเภทของส่วนติดต่อผู้ใช้ หลักการออกแบบ การประยุกต์เทคโนโลยี 
และการประเมินประสิทธิภาพส่วนติดต่อผู้ใช้ และกรณีศึกษา

0215362 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
   Software Engineering
   บุรพวิชา : 0215261 
   ศกึษาหลกัการออกแบบซอฟตแ์วร ์วงจรการพฒันาระบบ
สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร การบริหารและ
จัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ การจดัการเอกสารประกอบการสรา้งซอฟตแ์วร์และ
คู่มือสำาหรับผู้ใช้ การทดสอบ การบำารุงรักษา และการประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ การเขียนซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ และกรณีศึกษา
0215363 การออกแบบและพัฒนาอีเลิร์นนิง 3(2-2-5)
   E-learning Design and Development 
   ศกึษาหลกัการและแนวคดิเกีย่วกับอเีลริน์นงิ การวเิคราะห์
และออกแบบอีเลิร์นนิง การวิเคราะห์ผู้เรียนและบริบทที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบ เลือกเครื่องมือ และพัฒนาอีเลิร์นนิงด้านเนื้อหา ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน และฝึกปฏิบัติ
0215371 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)
   Business Application Programming
   บุรพวิชา : 0215111 
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบธุรกิจ การ
ออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ 
0215372 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5)
   Information Retrieval
   ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการจดัเกบ็และการคน้คนืสารสนเทศ  
เทคโนโลยีและวิธีการค้นคืนสารสนเทศ  การประเมินระบบจัดเก็บและ
ค้นคืนสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติ

0215373 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
   E-Commerce  
   ศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน กรอบแนวคิด หลักการจัดการ
ธุรกิจ รูปแบบ เทคโนโลยี ปัญหาและอุปสรรคของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และกรณีศึกษา 
0215381 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 3(2-2-5)
   Computer Graphics and Animations
   ศกึษาทฤษฎคีอมพวิเตอรก์ราฟกิ หลกัการและเทคนคิการ
สร้างแอนิเมชันเบื้องต้น การเชื่อมโยงและควบคุมการเคลื่อนไหว และ
ฝึกปฏิบัติ  
0215382 เทคโนโลยีข้อมูลสื่อประสม 3(2-2-5)
   Multimedia Data Technology
   ศึกษารูปแบบเทคโนโลยีข้อมูลสื่อประสม ซอฟต์แวร์และ
ฮารด์แวรท์ีเ่กีย่วขอ้ง หลกัการและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพัฒนาสือ่ประสม 
และฝึกปฏิบัติ   
0215391 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1)
   Seminar in Information Technology
   สัมมนาในหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
0215421 ระบบการจัดการการเรียนรู้ 3(2-2-5)
   Learning Management System
   ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของระบบการจัดการ
การเรียนรู้  การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการจัดการการ
เรียนรู้  มาตรฐานของระบบการจัดการการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ  
0215471 หัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(3-0-6)
   Topics in Information Technology 1
   ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาในหลักสูตร



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255884
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 79

0215472 หัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(3-0-6)
   Topics in Information Technology 2
   ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
เนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และรายวิชาใน
หลักสูตร
0215473 หัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3(3-0-6)
   Topics in Information Technology 3
   ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
เนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับหัวข้อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  2 และรายวิชา
ในหลักสูตร
0215481 แอนิเมชันสามมิติ 3(2-2-5)
   3-Dimension Animation
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพสามมิติ ความรู้เกี่ยว
กบัแสง องคป์ระกอบภาพ การสรา้งภาพแบบสามมิต ิการเรนเดอรภ์าพ 
การเคลื่อนไหวของภาพสามมิติ และฝึกปฏิบัติ  
0215482 วัตถุเสมือนจริง 3(2-2-5)
   Virtual Reality
   ศึกษาการออกแบบวัตถุโดยการให้แสง สี เสียง และ
ลวดลาย จากลักษณะจริงของวัตถุ การคำานวณปริมาณแสง สี และ
ลวดลายที่ให้กับวัตถุ การประยุกต์ให้วัตถุเสมือนจริง และฝึกปฏิบัติ  
0215492 การฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-0)
   Practicum in Information Technology
   ฝกึปฏิบตังิานในองคก์รภาครฐัหรอืภาคเอกชนไมน่อ้ยกวา่ 
150 ชั่วโมง 
0215493 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-9-0)
   Research Project in Information Technology
   ทำาโครงงานวจิยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ นำาเสนอผลงาน
ด้วยวาจาและเขียนเป็นรายงาน 

0215494 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
จำานวนช่ัวโมงปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน และทำางานภาย
ใต้การควบคมุดูแลและประเมนิผลของนายจ้าง หวัหนา้หนว่ยงานนัน้ๆ 
และอาจารย์นิเทศ 
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธรุกจิ โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสำาหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การจัด
ทำาและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การ
หาแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการ
ผลิตและการตลาด ฝึกการจัดทำาและนำาเสนอแผนธุรกิจสำาหรับการ
ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
   Statistical Analysis 1
   ศกึษาสถติพิรรณา ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุม่ การแจกแจง
ทวินาม การแจกแจงปัวซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไคกำาลังสอง 
การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงแบบการซักตัวอย่างการ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบด้วยซี การ
ทดสอบที การทดสอบเอฟ และการทดสอบไคกำาลังสอง การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์เชิง
เส้นอย่างง่าย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ปัญญา จริยธรรม นำาจุลชีววิทยาช่วยพัฒนาสังคม
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มุ่งเน้นพัฒนา 
 บคุคลให้เป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรมและรอบรูใ้นศาสตรท์างด้านจุล 
 ชีววิทยา รู้จักเรียนรู้ คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ สามารถ 
 ประยุกต์องค์ความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้านจุลชีววิทยาและศาสตร์ที่ 
  เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการ 
  ปฏิบัติงานและสามารถศึกษาต่อระดับสูงได้
 2. มคีวามสามารถคดิอยา่งเปน็ระบบ มเีหตผุล มวีจิารณญาณและ 
  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ท้ังในการปฏิบัติงาน และใน 
  สถานการณ์ทั่วไป
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำาและมีความเอื้ออาทรต่อสังคม  
  สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมได้อย่าง 
  ต่อเนื่อง
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  เป็นหลักสูตร 
4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   98 หน่วยกิต
 วิชาแกน   26 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   66 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   48 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา  3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  98 หน่วยกิต
 วิชาแกน   26 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1  3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   66 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   48 หน่วยกิต
 0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
 0204294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0)
 0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
 0204352 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 0204392 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)
 0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
 0207211 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6)
 0207291 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
 0207313 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
 0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 0225212 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ 3(2-3-4)
 0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา 1(1-0-3)
 0225214 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1(1-0-3)
    ทางจุลชีววิทยา
 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
 0225311 วิทยาแบคทีเรียดีเทอมิเนทีฟ  3(2-3-4)
 0225312 วิทยาเชื้อรา 3(2-3-4)
 0225313 วิทยาไวรัส 3(2-3-4)
 0225314 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-4)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2555
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 0225315 สรีรวิทยาจุลินทรีย์ 3(2-3-4)
 0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 3(2-3-4)
 0225471 สัมมนาทางจุลชีววิทยา  1(0-2-1)
 0225473 จุลชีววิทยาปริทัศน์ 1(0-2-1)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
 0207221 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4)
 0207231 สัตววิทยา  3(2-3-4)
 0207312 ชีววิทยาของเซลล์ 3(2-3-4)
 0207452 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
 0207454 หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 3(2-3-4)
 0225321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4)
 0225322 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
 0225323 จุลชีววิทยาอาหารหมัก 3(2-3-4)
 0225331 จุลสาหร่าย 3(2-3-4)
 0225332 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-4)
 0225333 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-4)
 0225334 วิทยาสัตว์เซลล์เดียว 3(2-3-4)
 0225335 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
 0225341 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-4)
 0225342 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำา 3(3-0-6)
 0225424 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 3(2-3-4)
 0225425 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4)
 0225426 เอนไซม์เทคโนโลยีทางจุลินทรีย์ 3(2-3-4)
 0225436 จุลชีววิทยาของน้ำาเสีย 3(2-3-4)
 0225437 การสลายและการบำาบัดสารโดยชีววิธ ี 3(2-3-4)
 0225443 จุลชีวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงวินิจฉัย 3(2-3-4)

 0225444 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(2-3-4)
 0225445 วิทยาแบคทีเรียก่อโรค  3(2-3-4)
 0225446 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำาหรับ 3(2-3-4)
    วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 0225451 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ 3(2-3-4)
 0225452 ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน  3(2-3-4)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์ กำาหนดให้นิสิตทุกคนต้องทำาโครงงานวิจัย และ 
 เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต คือ ผู ้
 ประกอบการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืสหกิจศกึษา หรือ 
 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา
 0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 3(0-9-0)
    และ
 0216451 ผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
    และเทคโนโลยี
    หรือ
 0225472 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
    หรือ
 0225475 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้อง
เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันท่ี 
ขอโอน

แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชิวิต 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) ........... ภาษาเลือก 3(3-0-6)
0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
0204294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
0207211 พันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 0204348 ชีวเคมี 3(3-0-6)
0207291 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0) 0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 0225212 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ 3(2-3-4)
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) ............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0204192	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	2	 1(0-3-0)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0207192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)	 ...........	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)

	 0204221	 เคมีอินทรีย์	1	 3(3-0-6)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)

	 0204294	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1	 1(0-3-0)	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)

	 0207211	 พันธุศาสตร์	 3(3-0-6)	 0204348	 ชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 0207291	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์	 1(0-3-0)	 0204399	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)

	 0225211	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)	 0225212	 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์	 3(2-3-4)

	 0225291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20
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0202111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ์ ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์ และการประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2  3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาลำาดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สารสัมพันธ์ ของแข็งของเหลว แก๊ส สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้อง
ต้น และจลนศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2  
   บุรพวิชา : 0204101
   ศกึษาสมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา้ เคมีอนิทรยีเ์บือ้งตน้ 
และสารชีวโมเลกุล
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1

0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204191
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 2
0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
   Organic Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0204102 
   ศกึษาพนัธะในสารประกอบคารบ์อน โครงสร้าง การเรียก
ชื่อ สมบัติไอโซเมอริซึม วิธีเตรียม  ปฏิกิริยา และแหล่งธรรมชาติของ
สารประกอบคาร์บอน และสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันที่สำาคัญ
0204294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0)
   Organic Chemistry Laboratory 1
   บรุพวชิา : 0204192 หรอืเรยีนพรอ้ม 0204221 ฝกึเทคนคิ
การแยกและทำาสารอนิทรยีใ์หบ้รสิทุธ์ิ ทดสอบปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
หมู่ฟังก์ชันที่สำาคัญ
0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
   Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204102 
   ศึกษาชนิด โครงสร้าง และหน้าที่สำาคัญของสาร 
ชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ  การถ่ายทอดพลงังานในสิง่มชีีวติ กระบวนการ
เมแทบอลซิึมของสารชวีโมเลกลุชนิดตา่งๆ การควบคมุกระบวนการเม
แทบอลิซึมและการควบคุมทางพันธุกรรม  หลักการพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0204352 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา 1(1-0-3)
0204392 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 0225214 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1(1-0-3)
0207313 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)  ทางจุลชีววิทยา
0225311 วิทยาแบคทีเรียดีเทอมิเนทีฟ 3(2-3-4) 0225312 วิทยาเชื้อรา 3(2-3-4)
0225313 วิทยาไวรัส 3(2-3-4) 0225314 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-4)
0225315 สรีรวิทยาจุลินทรีย์ 3(2-3-4) 0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 3(2-3-4)
0225...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0225471 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1(0-2-1)
0225...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0225473 จุลชีววิทยาปริทัศน์ 1(0-2-1) 
      0225...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 
      0225...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   22   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0225472 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 3(0-9-0)
   หรือ   0225...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
0225475 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา 3(0-9-0) 0225...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
   หรือ   ............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
0216451 ผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี     
   และ     
0225...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   6   รวมหน่วยกิต   12-15

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0225472	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)	 0225474	 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา	 3(0-9-0)

  หรือ	 	 0225......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0225475	 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา	 3(0-9-0)	 0225......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

  หรือ	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 0216451	 ผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 3(2-2-5)	 	 	 	

	 0225474	 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา	 3(0-9-0)	 	 	 	

  และ     

	 0225......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	

	 0225......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9-12	 	 	 รวมหน่วยกิต	 12	-	15

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	134	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0204352	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)	 0225213	 การใช้เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยา	 1(1-0-3)

	 0204392	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	 1(0-3-0)	 0225214	 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพทางจุลชีววิทยา	1(1-0-3)

	 0207313	 ระเบียบวิธีวิจัย	 3(3-0-6)	 0225312	 วิทยาเชื้อรา	 3(2-3-4)

	 0225311	 วิทยาแบคทีเรียดีเทอมิเนทีฟ	 3(2-3-4)	 0225314	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 3(2-3-4)

	 0225313	 วิทยาไวรัส	 3(2-3-4)	 0225316	 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์	 3(2-3-4)

	 0225315	 สรีรวิทยาจุลินทรีย์	 3(2-3-4)	 0225471	 สัมมนาทางจุลชีววิทยา	 1(0-2-1)

	 0225......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0225473	 จุลชีววิทยาปริทัศน์	 1(0-2-1)

	 	 	 	 0225......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 	 	 	 0225......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19
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0204352 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
   Analytical Chemistry
   บุรพวิชา : 0204102 
   ศกึษาการคำานวณขอ้มลูทางสถติสิำาหรบัวเิคราะห ์กระบวน 
การวเิคราะหส์าร ทฤษฎแีละเทคนคิทีเ่กีย่วกบัการแยกสาร การวเิคราะห์
หาปริมาณสารโดยน้ำาหนักและปริมาตร
0204392 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)
   Analytical Chemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204102 
   การใช้เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับการวิเคราะห์ ปฏิบัติการ
การแยกทางเคมี ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การหาปริมาณสาร
โดยน้ำาหนักและปริมาตร
0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
   Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192
   ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางชีวเคมี เพ่ือใช้ในการ
วเิคราะห์เชงิคณุภาพและเชงิปริมาณของสารชวีโมเลกลุในสิง่มชีวีติและ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสรา้งและหนา้ท่ีของเซลล ์กระบวนการเมแทบอลิซึม การสงัเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ 
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principles of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจและการคายน้ำา สารควบคุมการเจริญเติบโตและตอบสนอง
และการสืบพันธ์ุของพืช ศึกษาโครงสร้างและการทำางานของระบบ 
ต่างๆ ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างและ
การเคลื่อนที่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการและ
ระบบย่อยอาหาร การหายใจ การรักษาสมดุลและการขับถ่าย ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมนและระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 2
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 2
0207211 พันธุศาสตร์  3(3-0-6)
   Genetics
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191 
   ศกึษาองคป์ระกอบและคณุสมบตัทิงกายภาพและเคมขีอง
สารพนัธกุรรม หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม หนา้ทีข่องสาร
พันธุกรรม รวมทั้งการควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลง
ของยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร 
วิวัฒนาการและการประยุกต์     

0207221 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4)
   Botany
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191 ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยว
กับโครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบ วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ของพืช รวมถึงความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติ
0207231 สัตววิทยา 3(2-3-4)
   Zoology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษารปูร่าง โครงสรา้ง ลกัษณะการดำารงชวีติ ววิฒันาการ
และการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ มีการศึกษานอก
สถานที่ และฝึกปฏิบัติ
0207291 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
   Genetics Laboratory
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ปฏบัิติการทางพนัธุศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกับเนือ้หารายวิชา
พันธุศาสตร์
0207312 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6)
   Cell Biology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโมเลกลุชวีภาพ (biomolecules) โครงสรา้งและหนา้ท่ี
ของออรแ์กเนลล ์เซลลโ์พรแครโิอตและยแูครโิอต สว่นทีห่อ่หุม้เซลล ์วฎั
จักรเซลล์และการควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การชราภาพและ
การตายของเซลล์ เทคโนโลยีและวิธีการศึกษาด้านชีววิทยาของเซลล์
0207313 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
   Research Methodology
   ศึกษาสถิติแบบนอน-พาราเมตริก การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวเิคราะหข์อ้มลูความถี ่การทดสอบความแตกตา่งของคา่
เฉลี่ย การถดถอยเชิงเส้น สหสัมพันธ์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
0207452 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
   Biotechnology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291       
   ศึกษาความหมายและความสำาคัญของเทคโนโลยี
ชีวภาพ ทฤษฎีและเทคนิคใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ และการ
ประยุกต์ใช้ในทางแพทย์ อาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติการและการนำาเสนอหัวข้อด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ
0207454 หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยง 3(2-3-4)
   เซลล์สัตว์
   Principle and Techniques in Animal Cell Culture
   ศึกษาหลักพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะ
เลี้ยงในระดับห้องปฏิบัติการและเชิงอุตสาหกรรม พันธุวิศวกรรมของ
เซลล์สัตว์ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ให้ปลอดเชื้อ การพัฒนาและ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ต่อสังคม และ 
สิ่งแวดล้อม
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 
กลศาสตรข์องของไหล การเคลือ่นทีแ่บบคลืน่ เสยีง แสง ความรอ้นและ
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
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0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0216451 ผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศึกษาความสำาคัญของผู้ประกอบการในระบบธุรกิจ  
โอกาสของการเป็นผูป้ระกอบการธรุกจิของบคุคลสายวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสำาหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การจัด
ทำาและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การ
หาแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการ
ผลติและการตลาด ฝกึจดัทำาและนำาเสนอแผนธรุกจิสำาหรบัการประกอบ
การทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0225211 จุลชีววิทยา  3(3-0-6)
   Microbiology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาความรู้และหลักทางจุลชีววิทยา โครงสร้างและ
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การจัดหมวดหมู่ 
การเพาะเลีย้ง และการควบคมุจลุนิทรย์ี บทบาทของจลุนิทรยีใ์นอาหาร 
อุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการแพทย์  
0225212 นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ 3(2-3-4)
   Microbial Ecology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191 
   ศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ
ต่างๆ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อม การ
ถ่ายเทสารและพลังงาน  เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ การ
เจริญ วิธีวัดการเจริญของจุลินทรีย์ และฝึกปฏิบัติ
0225213 การใช้เครื่องมือและเทคนิค 1(1-0-3)
   ทางจุลชีววิทยา  
   Instrumentation and Microbiological Techniques
   ศึกษาหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือท่ีสำาคัญในงาน
ด้านจุลชีววิทยา การบำารุงรักษาอย่างถูกวิธี ลักษณะ และเทคนิคต่างๆ 
ของงานจุลชีววิทยา 
0225214 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1(1-0-3)
   ทางจุลชีววิทยา
   Microbiological Professional Conduct
   and Ethics 
   ศึกษาระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านจุลชีววิทยา กฏหมายและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพด้านจุลชีววิทยา 
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
   Microbiology Laboratory
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
จุลชีววิทยา
0225311 วิทยาแบคทีเรียดีเทอมิเนทีฟ 3(2-3-4)
   Determinative Bacteriology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาการจำาแนกและจัดหมวดหมู่แบคทีเรียกลุ่มต่าง ๆ 
การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยใช้วิธีการทดสอบทางชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล 
และฝึกปฏิบัติ

0225312 วิทยาเชื้อรา   3(2-3-4)
   Mycology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วงชีวิต การสืบพันธุ์ การ
เพาะเลีย้ง ววิฒันาการและอนกุรมวธิาน ของราและยสีต์ ความสมัพนัธ์
ของราและยีสต์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ และทาง 
การแพทย์ และฝึกปฏิบัติ
0225313 วิทยาไวรัส  3(2-3-4)
   Virology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและคุณสมบัติของไวรัส 
ไวรอยด์ และพรีออน วงชีวิต การเพ่ิมจำานวน พันธุศาสตร์ของไวรัส 
การจำาแนกไวรัส ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและเจ้าบ้าน เชื้อไวรัสก่อโรค
ในมนุษย์และสัตว์ กลไกการก่อโรค การตอบสนองของร่างกายต่อการ
ติดเชื้อไวรัส และฝึกปฏิบัติ
0225314 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-4)
   Immunology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาเซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน  
พัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน  
ปฏกิริยิาระหวา่งแอนตเิจนและแอนตบิอด ีภาวะภมูไิวเกนิและภมูคุ้ิมกนั
บกพรอ่ง หลกัการในการกระตุน้ภมูคิุม้กนั ภมูคิุม้กนัทีต่อบสนองตอ่การ
ติดเชื้อชนิดต่างๆ ภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง และฝึกปฏิบัติ
0225315 สรีรวิทยาจุลินทรีย์ 3(2-3-4)
   Microbial Physiology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
ศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์จุลินทรีย์ 
ความต้องการสารอาหาร การสังเคราะห์พลังงานและสารในจุลินทรีย์  
ปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพและเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการ
เปลีย่นแปลงของจลุนิทรยี ์กลไกการควบคมุการแสดงออก การถา่ยทอด
ทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์และฝึกปฏิบัติ 
0225316 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ 3(2-3-4)
   Microbial Genetics
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศกึษาโครงสรา้งและลกัษณะของยนี การถา่ยทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออกของยีนใน
จลุนิทรยี ์การถา่ยทอดยนีระหวา่งเซลลจ์ลุนิทรยี ์การกลายพนัธุแ์ละการ
ชกันำาใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์บทบาทของจุลนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังานทาง
พันธุวิศวกรรม การนำามาใช้ประโยชน์ และฝึกปฏิบัติ
0225321 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-4)
   Food Microbiology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาชนิดจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
ของจุลินทรีย์ในอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร วิธีการถนอมอาหาร  
การเป็นพิษและการเกิดโรคเนื่องจากอาหาร จุลินทรีย์ดัชนี มาตรฐาน
อาหารทางจุลชีววิทยา การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา  
การสุขาภิบาลอาหาร และฝึกปฏิบัติ
0225322 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
   Industrial Microbiology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาชนิด การแยก คัดเลือก ปรับปรุง และการเก็บ
รักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม  
กระบวนการผลิตโดยอาศัยจุลินทรีย์ การแยก การทำาให้ผลิตภัณฑ์
บริสุทธิ์ การกำาจัดของเสีย และฝึกปฏิบัติ
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0225323 จุลชีววิทยาอาหารหมัก 3(2-3-4)
   Fermented Food Microbiology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291 
   ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับการถนอมอาหารโดยวธิกีาร
หมัก ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตอาหารหมัก
ประเภทต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการหมักอาหาร การคัดเลือกจุลินทรีย์
เพือ่ใชเ้ปน็กลา้เชือ้อาหารหมกั ประเภทของกล้าเชื้อ การเก็บรกัษากล้า
เชื้อ การหมักโดยใช้กล้าเชื้อ และฝึกปฏิบัติ
0225331 จุลสาหร่าย  3(2-3-4)
   Microalgae 
   ศึกษาจุลสาหร่ายด้านสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน การ
สบืพนัธุ ์นเิวศวทิยา การเพาะเลี้ยง ประโยชนแ์ละโทษ การใชป้ระโยชน์
ด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และพลังงานทดแทน และ
ฝึกปฏิบัติ
0225332 จุลชีววิทยาการเกษตร 3(2-3-4)
   Agricultural Microbiology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาจุลินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร วัฏจักรของธาตุ
ต่าง ๆ โดยเน้นคาร์บอนและไนโตรเจน กระบวนการย่อยสลายสาร
อินทรีย์ในธรรมชาติ การย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตรที่ตกค้างใน
ดิน จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชและปศุสัตว์ การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร 
และฝึกปฏิบัติ
0225333 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-4)
   Biology of Mushroom
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ ในประเทศไทย 
สณัฐานวทิยา อนกุรมวิทยา นเิวศวิทยา พนัธศุาสตรข์องเหด็ ประโยชน์
และโทษ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจที่สำาคัญ และฝึกปฏิบัติ
0225334 วิทยาสัตว์เซลล์เดียว  3(2-3-4)
   Protozoology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาความรู้ทางชีววิทยาของสัตว์เซลล์เดียว วิธีการ
จำาแนกประเภท สันฐานวิทยาของสัตว์เซลล์เดียว บทบาทความสำาคัญ
ของสตัวเ์ซลลเ์ดยีวท่ีมีตอ่ระบบนเิวศ สตัวเ์ซลลเ์ดยีวท่ีกอ่โรคทีส่ำาคญัใน
ประเทศไทย และฝึกปฏิบัติ
0225335 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
   Environmental Microbiology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
น้ำา ดิน อากาศ และสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เทคนิคและวิธีการศึกษา
จุลินทรีย์ในธรรมชาติ บทบาทของจุลินทรีย์ที่เก่ียวข้องกับสมดุลทาง
เคม ีและการเกดิภาวะมลพษิในสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบและแนวทางการ
ใช้จุลินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติ
0225341 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-4)
   Medical Microbiology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291 
   ศกึษาแบคทเีรยี รา และไวรสัทีเ่ปน็สาเหตสุำาคญัในการกอ่
โรคในมนษุย ์ความสมัพนัธร์ะหว่างเจา้บ้านและจลุนิทรยีก่์อโรค  ปัจจัย
ในการก่อโรคของจุลินทรีย์ พยาธิกำาเนิดของโรค การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันโรค ยาต้านจุลชีพและการ
ดื้อยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษา และฝึกปฏิบัติ

0225342 โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำา 3(3-0-6)
   Emerging and Re-Emerging Disease  
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศกึษาความหมายและความแตกต่างของโรคอบัุติใหมแ่ละ
โรคอุบัติซ้ำา การเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรค สาเหตุที่ทำาให้เชื้อโรคก่อโรค
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่ทำาให้เกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำาเพิ่ม
มากขึ้น สาเหตุของการแเพร่ระบาดมาสู่คน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ำาชนิดต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและสัตว์เซลล์เดียว 
การควบคุมและการป้องกัน
0225424 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ 3(2-3-4)
   Yeast and Yeast Technology
   บุรพวิชา :  0225211 และ 0225291 
   ศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของยีสต์ การแยก การจัด
จำาแนก และการคัดเลือกยีสต์ที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรม การพิสูจน์
เอกลักษณ์ยีสต์ การใช้ยีสต์และเมแทบอไลต์จากยีสต์ในด้านอาหาร 
การแพทย์ การพลังงาน สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์เพื่อใช้
ประโยชน์ และฝึกปฏิบัติ
0225425 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4)
   Fermentation Technology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศกึษาความสำาคญัของเทคโนโลยกีารหมกั การแยกและคัด
เลอืกจุลนิทรยีท์ีใ่ชป้ระโยชนใ์นงานอตุสาหกรรม การปรบัปรงุสายพนัธุ์
จุลินทรีย์ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมัก จลนพลศาสตร์ของการ
หมัก การให้อากาศ การกวน การฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์และการเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมการหมัก และฝึกปฏิบัติ
0225426 เอนไซม์เทคโนโลยีทางจุลินทรีย์ 3(2-3-4)
   Microbial Enzymes Technology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศกึษาสมบตัขิองเอนไซมจ์ากจลุนิทรยี ์เทคโนโลยขีองการ
ผลติเอนไซมจ์ากจลุนิทรยี ์การแยก การสกดั และการทำาใหบ้รสิทุธิ ์ การ
ตรึงเอนไซม์  โคเอนไซม์  การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากจุลินทรีย์ และฝึก
ปฏิบัติ
0225436 จุลชีววิทยาของน้ำาเสีย 3(2-3-4) 
   Wastewater Microbiology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาชนิด แหล่งกำาเนิด และสาเหตุการเกิดน้ำาเสีย
ประเภทต่างๆ บทบาทของจุลินทรีย์ในการบำาบัดน้ำาเสีย หลักการและ
การควบคุมการทำางานของระบบบำาบัดน้ำาเสียทางชีวภาพ เทคนิควิธี
การวิเคราะห์ทางเคมี จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำาเสีย และ 
ฝึกปฏิบัติ
0225437 การสลายและการบำาบัดสารโดยชีววิธ ี 3(2-3-4)
   Biodegradation and Bioremediation
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษากลไกในการกำาจัดและบำาบัดสารประเภทไฮโดร 
คารบ์อน หรอืสารปนเปือ้นในส่ิงแวดลอ้มทีย่อ่ยสลายยากดว้ยจุลนิทรยี ์
การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่สามารถกำาจัดและ
บำาบัด และฝึกปฏิบัติ
0225443 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงวินิจฉัย 3(2-3-4)
   Diagnostic Microbiology and Immunology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาเทคนิค หลักการ และปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัย
ทางจลุชวีวทิยาและภมูคิุม้กนัวทิยาทีส่ำาคญัทางการแพทย ์การวเิคราะห์
ผล แปลผล และการประยุกต์ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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0225444 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล 3(2-3-4)
   Sanitary Microbiology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาหลักการสาธารณสุขและการสุขาภิบาลในโรงงาน
อตุสาหกรรม  จลุนิทรยีท่ี์เก่ียวข้องกับการสาธารณสขุและการสขุาภบิาล  
วทิยาการระบาด การปอ้งกันและการควบคมุ การทำาลายจลุนิทรยี ์การ
กำาจดัขยะปนเปือ้นจลุนิทรยี ์ การประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มอนั
เนื่องมาจากจุลินทรีย์ และฝึกปฏิบัติ
0225445 วิทยาแบคทีเรียก่อโรค 3(2-3-4)
   Pathogenic Bacteriology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับแบคทีเรียก่อโรค  
การระบาดของเชื้อโรค ความสามารถในการทำาให้เกิดโรค อาการของ
โรคที่เกิดจากแบคทีเรียชนิดต่างๆ และฝึกปฏิบัติ
0225446 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำาหรับ 3(2-3-4)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   Microbiology and Parasitology
   for Health Science
   ศกึษาโครงสรา้ง หนา้ท่ีของจลุนิทรยี ์บทบาทของจลิุนทรยี์
ในอาหาร สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข การเพาะเลี้ยงและควบคุม
จุลินทรีย์ ศึกษาปรสิตทั้งชนิดสัตว์เซลล์เดียว พยาธิภายนอกและพยาธิ
ภายใน วงจรชีวิตของพยาธิที่สำาคัญในประเทศไทย การติดต่อ อาการ
ของโรค การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ
ปรสิตบางชนิดเบื้องต้น
0225451 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์ 3(2-3-4)
   Microbial Genetic Engineering
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291 
   ศกึษาพันธกุรรมของจลุนิทรยี ์กลไกการเกิดการกลายพนัธ์ุ 
กลไกการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมในแบคทีเรีย ดีเอ็นเอพาหะ 
หลักการโคลนและการตัดต่อยีน และวีธีการนำายีนเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน 
การสร้างรีคอมบแินนท์โปรตนีโดยจลุนิทรยี ์การประยกุตท์างการแพทย ์
อุตสาหกรรม และการเกษตร และฝึกปฏิบัติ

0225452 ชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-4) 
   Fundamental to Bioinformatics
   ศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุกรรม
ทางอินเทอร์เน็ต การนำาข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมทาง
อินเทอร์เน็ต การใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาและ
ชีววิทยา ปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านพันธุกรรมจากฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต และฝึกการสร้างต้นไม้
ของการวิวัฒนาการ
0225471 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1(0-2-1)
   Seminar in Microbiology
   สัมมนาหัวข้องานวิจัยทางจุลชีววิทยาที่ทันสมัย 
0225472 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่
ดำาเนินงานเก่ียวข้องทางจุลชีววิทยาตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะ
เวลา 1 ภาคเรียน
0225473 จุลชีววิทยาปริทัศน์ 1(0-2-1)
   Literature Review in Microbiology
   ฝึกทักษะการสืบค้น การอ่านและการตรวจสอบงานวิจัย
หรือบทความวิชาการด้านจุลชีววิทยาหรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งจาก
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ สงัเคราะหแ์ละเรยีบเรยีงเขยีนเปน็เคา้โครง
งานวิจัยทางจุลชีววิทยา และนำาเสนอในชั้นเรียน 
0225474 โครงงานวิจัยทางจุลชีววิทยา 3(0-9-0)
   Microbiological Research Project
   บุรพวิชา : 0225473
   ทำาวิจัยทางจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการ
แนะนำาและกำากบัดูแลของคณะกรรมการทีป่รกึษา และนำาเสนอผลงาน
วิจัยในที่ประชุมวิชาการของสาขาวิชา
0225475 การฝึกงานทางจุลชีววิทยา 3(0-9-0)
   Practicum in Microbiology
   ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานทางจุล
ชีววิทยา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 คิดเป็นระบบ มีเหตุผล จินตนาการกว้างไกล เข้าใจธรรมชาติเชิง 
 คณิตศาสตร์ มีความสามารถในการประยุกต์
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. รอบรู้และใฝ่รู้คณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่ 
  เกี่ยวข้อง
 2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผลและ 
  แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และสื่อสารเชิง 
  คณิตศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณติศาสตร ์ เปน็หลกัสตูร 
4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต
 วิชาแกน   27 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   70 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   43 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 - วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา

 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต
 วิชาแกน   27 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   70 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   43 หน่วยกิต
 0202102 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ 2(1-3-2)
 0202201 หลักคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
 0202211 แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
 0202212 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
 0202222 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
 0202223 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
 0202241 วิยุตคณิต  3(3-0-6)
 0202311 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 0202312 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
 0202321 ทฤษฎีจำานวน 3(3-0-6)
 0202331 เรขาคณิตแนวใหม่ 3(3-0-6)
 0202351 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 0202381 เทคโนโลยีสำาหรับคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3)
 0202492 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1)
 0202493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
 0219301 วิธีเชิงสถิติ 3(3-0-6)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ถ้าหน่วยกิต
รวมยังไม่ครบ 21 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาเอกในหลักสูตร 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
หรือ วท.บ. (สถิติ) หรือ รายวิชาคณิตศาสตรศึกษาในหลักสูตร กศ.บ. 
(คณิตศาสตร์) หรือ รายวิชาสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ 
โดยคำาแนะนำาของอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ ใหไ้ดห้นว่ยกติรวมไมน้่อย
กว่า 21 หน่วยกิต
 0202301 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6)
 0202341 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
 0202352 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
 0202371 กำาหนดการเชิงคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555
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 0202382 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6)
 0202411 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6)
 0202412 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6)
 0202413 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6)
 0202421 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
 0202422 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)
 0202431 ทอพอโลยี 3(3-0-6)
 0202432 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 3(3-0-6)
 0202441 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6)
 0202451 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 0202471 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
 0202491 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยต้อง 

 เลือกเรียนรายวิชา สหกิจศึกษาหรือเลือกเรียนรายวิชาการศึกษา 
 คณิตศาสตร์รายบุคคลและรายวิชาอื่นต่อไปนี้อีกหนึ่งรายวิชาเพื่อ 
 ให้ได้ 6 หน่วยกิต โดยรายวิชาสหกิจศึกษามีการประเมินผลคิดค่า 
 ระดับขั้นสองระดับ คือ เป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)
 0202391 การศึกษาคณิตศาสตร์รายบุคคล 3(2-2-5)
 0202494 การฝึกงาน 3(0-9-0)
 0202495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
    และเทคโนโลยี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิหรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 0202102 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ 2(1-3-2)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) ............ ภาษาเลือก 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0209102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0202201 หลักคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 0202212 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
0202211 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 0202223 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
0202222 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 0202241 วิยุตคณิต 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0202311 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 0202312 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
0202321 ทฤษฎีจำานวน 3(3-0-6) 0202331 เรขาคณิตแนวใหม่ 3(3-0-6)
0202381 เทคโนโลยีสำาหรับคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 0202351 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
0219301 วิธีเชิงสถิติ 3(3-0-6) 0202391 การศึกษาคณิตศาสตร์รายบุคคล 3(2-2-5)
0202...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0202...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(.........) 0202...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   15-18

แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	:		สาขาวิชาคณิตศาสตร์

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0202311	 คณิตวิเคราะห์	 3(3-0-6)	 0202312	 ตัวแปรเชิงซ้อน	 3(3-0-6)

	 0202321	 ทฤษฎีจำานวน	 3(3-0-6)	 0202331	 เรขาคณิตแนวใหม่	 3(3-0-6)

	 0202381	 เทคโนโลยีสำาหรับคณิตศาสตร์	 2(1-2-3)	 0202351	 วิธีเชิงตัวเลข	 3(3-0-6)

	 0219301	 วิธีเชิงสถิติ	 3(3-0-6)	 0202391	 การศึกษาคณิตศาสตร์รายบุคคล	 3(2-2-5)

	 0202......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0202......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 ..............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 0202......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 	 รวมหน่วยกิต	 15	-	18

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 ............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)

	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0209102	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 0202201	 หลักคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)	 0202211	 แคลคูลัส	3	 3(3-0-6)

	 0202212	 สมการเชิงอนุพันธ์	 3(3-0-6)	 0202223	 พีชคณิตนามธรรม	1	 3(3-0-6)

	 0202222	 พีชคณิตเชิงเส้น	1	 3(3-0-6)	 0202241	 วิยุตคณิต	 3(3-0-6)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0202102	 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์	 2(1-3-2)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18
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0202102 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ 2(1-3-2)
   Logic and Proof
   ศึกษาตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์ โดยใช้
ตัวแบบจากหัวข้อเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีจำานวนเบื้องต้น 
ลิมิตและความต่อเนื่อง และฝึกการพิสูจน์
0202111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
    Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพุนัธ์ ปรพัินธ์ สมการเชิง
อนุพันธ์ และการประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2   3(3-0-6)
   Calculus  2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาลำาดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์ 
ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0202201 หลักคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
   Principles of Mathematics
   บุรพวิชา : 0202102
   ศึกษาระบบเชิงสัจพจน์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และ
ระบบจำานวน
0202211 แคลคูลัส 3  3(3-0-6)
   Calculus 3
   บุรพวิชา : 0202112
   ศกึษาเวกเตอรแ์ละเรขาคณติวเิคราะหส์ามมติิ  ฟังก์ชันคา่
เวกเตอร ์สนามสเกลารแ์ละสนามเวกเตอร ์ปรพินัธต์ามเสน้ ปรพินัธต์าม
ผิว ปริพันธ์ตามปริมาตร และการประยุกต์
0202212 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
   Differential Equations
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
แบบเชิงเส้น อนุกรมกำาลัง ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้น ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น และ
การประยุกต์
0202222 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
   Linear Algebra 1
   ศึกษาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น  
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิคู่กัน ค่าลักษณะเฉพาะ และ 
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ และการประยุกต์

0202223 พีชคณิตนามธรรม 1  3(3-0-6)
   Abstract Algebra 1
   บุรพวิชา : 0202201
   ศึกษากึ่งกรุป กรุป กรุปผลหาร สาทิสสัณฐาน และความ
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง อินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ และการประยุกต์
0202241 วิยุตคณิต  3(3-0-6)
   Discrete Mathematics
   ศึกษาการนับ การจัด การเลือก ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
กราฟ ตน้ไม ้ทฤษฎีรหสั พชีคณติบูลนี วงจรตรรก และตวัแบบการคณนา
0202301 ทฤษฎีเซต   3(3-0-6)
   Set Theory
   บุรพวิชา : 0202201
   ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ สัจพจน์การ
เลือก หลักการจัดอันดับดี อุปนัยเชิงอนันต์นับได้ จำานวนเชิงการนับ 
และจำานวนเชิงอันดับ
0202311 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
   Mathematical Analysis
   บุรพวิชา : 0202201
   ศึกษาระบบจำานวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำานวนจริง  
ลำาดบั อนกุรม ลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพุนัธ์ และปรพินัธ์แบบรมีนัน์ 
0202312 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
   Complex Variables
   บุรพวิชา : 0202111
   ศกึษาจำานวนเชงิซอ้น ฟงักช์นัเชงิซอ้น ทฤษฎบีทโคช ี สตูร
ปรพินัธ์โคชี  อนกุรมเทยเ์ลอร์ และอนกุรมลอเรนต์ คา่สว่นตกค้าง  การ
ส่งคงแบบ และการประยุกต์
0202321 ทฤษฎีจำานวน 3(3-0-6)
   Number Theory
   ศึกษาสมบัติมูลฐานของจำานวนเต็ม  การหารลงตัว  ขั้น
ตอนวิธีแบบยุคลิด  สมภาค ฟังก์ชัน เลขคณิต ส่วนกลับ กำาลังสอง  
สมการไดโอแฟนไทน์ และการประยุกต์
0202331 เรขาคณิตแนวใหม่ 3(3-0-6)
   Modern Geometry
   ศึกษาระบบเชิงสัจพจน์ เรขาคณิตแบบยุคลิด การค้นพบ 
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด การแปลงเชิงเรขาคณิตบนระนาบ และ
เรขาคณิตเชิงภาพฉายเบื้องต้น

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0202492 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
0202493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)  และเทคโนโลยี
0202...... วิชาเอกเลือก 3(.........)  หรือ
0202...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0202494 การฝึกงาน 3(0-9-0)
0202...... วิชาเอกเลือก 3(.........)  หรือ 
0202...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0202495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   3-6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0202492	 สัมมนาคณิตศาสตร์	 1(0-2-1)	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี3(2-2-5)

	 0202493	 โครงงานคณิตศาสตร์	 2(1-2-3)	 	 หรือ 

	 0202......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0202494	 การฝึกงาน	 3(0-9-0)

	 0202......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 หรือ 

	 0202......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0202495	 สหกิจศึกษา																																																				6(0-18-0)

	 0202......	 วิชาเอกเลือก	 	 3(.........)	

	 ..............	 วิชาเลือกเสรี	 	 3(.........)	    

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 3	-	6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	133	หน่วยกิต
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0202341 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6)
   Combinatorics
   ศกึษาการเรยีงสบัเปลีย่น การจดัหมู ่สตูรสเตอรล์งิ  ฟงัก์ชัน
ก่อกำาเนิด การแบ่งกั้นจำานวนเต็ม ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีพอล
ยาเกี่ยวกับการนับชั้นสมมูล ทฤษฎีพอลยาทั่วไป และการประยุกต์
0202351 วิธีเชิงตัวเลข  3(3-0-6)
   Numerical Methods
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาเลขคณิตคอมพิวเตอร์ ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลย
ของสมการไม่เชิงเส้นและสมการพหุนาม ผลเฉลยของระบบสมการเชิง
เส้น การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนาม การปรับเส้นโค้ง อนุพันธ์ และ 
ปริพันธ์เชิงตัวเลข
0202352 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
   Partial Differential Equations
   บุรพวิชา : 0202212
   ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับท่ีหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยอันดับท่ีสอง สมการเชิงวงรี สมการเชิงไฮเพอร์โบลา  
สมการเชิงพาราโบลา และการประยุกต์
0202371 กำาหนดการเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
   Mathematical Programming
   บุรพวิชา : 0202221 หรือ 0202222
   ศกึษากำาหนดการเชิงเสน้ ปญัหาการขนสง่และปัญหาการ
มอบหมายงาน กำาหนดการพลวัต และการบริหารโครงการ
0202381 เทคโนโลยีสำาหรับคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
   Technology for Mathematics
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ โปรแกรมสำาเร็จรูปทาง
คณติศาสตร ์และการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรท์ีไ่ม่สามารถหาผลเฉลย
เชิงวิเคราะห์
0202382 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6)
   Mathematics of Finance
   ศกึษาดอกเบีย้ทบตน้และสว่นลด  คา่รายงวดและการชำาระ
หนี ้ หุน้และพนัธบตัร  และการใชค้ณติศาสตรใ์นการวเิคราะหก์ารลงทนุ
และการตัดสินใจด้านการเงิน
0202391 การศึกษาคณิตศาสตร์รายบุคคล 3(2-2-5)
   Individual Studies in Mathematics 
   ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดระบบหัวข้อ หรือสร้าง
นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ตามความสนใจเป็นรายบุคคล
0202411 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6)
   Real Analysis
   บุรพวิชา : 0202311
   ศึกษาปริภูมิแบบยุคลิด ทฤษฎีเมเชอร์ ปริพันธ์เลอเบก  
ปริภูมินอร์ม และปริภูมิ Lp  
0202412 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6)
   Complex Analysis
   บุรพวิชา : 0202312
   ศึกษาฟังก์ชันฮาร์มอนิก สูตรปริพันธ์ปัวซง ปัญหา 
ดีรีเคล การส่งคงแบบ ผลคูณอนันต์ การต่อเนื่องวิเคราะห์ ฟังก์ชันทั่ว  
และฟังก์ชันมีโรมอร์ฟิก
0202413 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6)
   Functional Analysis
   บุรพวิชา : 0202311 
   ศกึษาปรภิมูอิงิระยะทาง ปรภิมูนิอรม์ ปรภิมูบิานาค ปรภิมูิ
ผลคูณภายใน และปริภูมิฮิลเบิร์ต          

0202421 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
   Linear Algebra 2 
   บุรพวิชา : 0202222
   ศกึษาปรภิมูผิลคณูภายใน ตวัดำาเนนิการเชงิเสน้บนปรภิมูิ
ผลคณูภายใน รปูแบบเชิงเสน้คู ่รปูแบบเชิงหลายเสน้ รูปแบบกำาลงัสอง 
รูปแบบบัญญัติ และการประยุกต์
0202422 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)
   Abstract Algebra 2 
   บุรพวิชา : 0202223
   ศึกษาไอดีลและสาทิสสัณฐาน โดเมนแบบยุคลิดริง 
พหุนาม ฟีลด์ภาคขยาย ฟีลด์แยก ทฤษฎีกาลัว และมอดูล
0202431 ทอพอโลยี  3(3-0-6)
   Topology
   บุรพวิชา : 0202311
   ศกึษาปรภิมูอิงิระยะทาง ปรภิมูเิชงิทอพอโลย ีการแยกกัน
ได้ ความบริบูรณ์ ความเชื่อมโยง ความกระชับ และฮอมอโทปี
0202432 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 3(3-0-6)
   Non-Euclidean Geometry
   บุรพวิชา : 0202331
   ศึกษาเรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา ตรีโกณมิติบนเรขาคณิต
เชงิไฮเพอรโ์บลา เรขาคณติเชงิวงร ีและความตอ้งกนัของเรขาคณตินอก
แบบยุคลิด
0202441 ทฤษฎีกราฟ   3(3-0-6)
   Graph Theory
   ศกึษาวถิแีละวฏัจักร ต้นไม ้กราฟเชิงระนาบ การใหส้กีราฟ 
ไดกราฟ การจับคู่ และกราฟเชื่อมโยง
0202451 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
   Numerical Analysis
   บุรพวิชา : 0202351
   ศึกษาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนาม การปรับเส้น
โค้งและการประมาณฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข และผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
0202471 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
   Mathematical Modeling
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษากระบวนการสร้างแบบจำาลอง กระบวนการวิยุต  
สมการเชิงผลต่าง กระบวนการต่อเนื่องและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
วิธีเฟส-ระนาบและผลเฉลยเชิงคุณภาพ และการประยุกต์
0202491 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
   Special Topics in Mathematics
   ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งกำาหนด
โดยอาจารยห์รอืวทิยากรรบัเชญิ โดยเนือ้หาไมซ่้ำาซอ้นกบัรายวชิาท่ีระบุ
ไว้แล้วในหลักสูตร
0202492 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1)
   Seminar in Mathematics
   วิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนรายงาน และนำาเสนอผลงานจาก
การค้นคว้างานวิจัยทางคณิตศาสตร์ โดยการสัมมนา
0202493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
   Project in Mathematics
   ศกึษาและคดิคน้ความรูเ้ฉพาะเรือ่งทางคณติศาสตรอ์ยา่ง
เป็นระบบ จัดทำารายงานและนำาเสนอ
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0202494 การฝึกงาน  3(0-9-0)
   Practicum
   ฝึกการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ ไม่น้อยกว่า 150 
ชั่วโมง  
0202495 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ดำาเนิน
งานเกี่ยวข้องทางคณิตศาสตร์ตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 
ภาคเรียน
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี  
ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ของแขง็ ของเหลว แกส๊ สารละลาย อณุหพลศาสตร์
เบื้องต้น และจลนพลศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental  Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101
   ศกึษาสมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา้ เคมีอนิทรยีเ์บ้ืองตน้ 
สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์  ความปลอดภัยในห้อง 
ปฏิบัติการ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0207101 หลักชีววิทยา 1  3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมี ชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่เซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์
ดว้ยแสง การหายใจระดับเซลล ์วัฏจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถา่ยทอดลักษณะทางพนัธกุรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชวิีต พฤตกิรรม
และนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศึกษาเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ 
แบบสัน่ กลศาสตรข์องของไหล การเคลือ่นท่ีแบบคลืน่ เสยีง แสง ความ
รอ้นและอณุหพลศาสตร ์สนามไฟฟา้ สนามแมเ่หลก็ ทฤษฎสีมัพทัธภาพ
พิเศษ ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์

0209102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 2
   ศึกษาความโน้มถ่วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่
แบบหมนุ กลศาสตรข์องระบบอนภุาคและวตัถแุขง็เกรง็ คณุสมบติัของ
สสาร อนัตรกริยิาทางไฟฟา้และอนัตรกิรยิาทางแมเ่หลก็ สนามแมเ่หลก็
ไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Computer
   ศึกษานิยาม ความหมาย และการทำางานของระบบเครื่อง
คอมพวิเตอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ขอ้มลูและสารสนเทศคอมพวิเตอร ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้งานและการบำารุงรักษา ตลอดจนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธุรกจิ โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสำาหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การจัด
ทำาและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การ
หาแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  การบริหารการ
ผลติและการตลาด ฝกึจดัทำาและนำาเสนอแผนธรุกจิสำาหรบัการประกอบ
การทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0219301 วิธีเชิงสถิติ  3(3-0-6)
   Statistical Methods
   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น  การแจกแจง
ความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่สำาคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่ง
ความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ และสถิติแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวทิยาศาสตร ์ สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ก้าวทันเทคโนโลยี   มีคุณธรรมและความรอบรู้   มุ่งสู่สากล
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง 
 การขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ทำาให้องค์กรต่างๆ ทั้ง 
 ภาครัฐ เอกชน รวมถึงชุมชนมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ  
 เพือ่ไปพฒันาองคก์รใหก้้าวทันกับเทคโนโลยแีละปรบัใชเ้ทคโนโลย ี
 กับองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรมและมี 
 ความรอบรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณธรรม  
 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน 
  คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถนำาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าประยกุตใ์นการทำางานได้ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 3. ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์เป็น
หลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 
หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   98 หน่วยกิต
 วิชาแกน   31 หน่วยกิต
 - วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 13 หน่วยกิต
 - วิชาแกนทางคอมพิวเตอร์ 18 หน่วยกิต 
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   61 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   37 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   98 หน่วยกิต
 วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 13 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
 วิชาแกนทางคอมพิวเตอร์ 18 หน่วยกิต
 0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0214102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
 0214203 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6)
 0214204 วิยุตคณิต  3(3-0-6)
 0214251 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0214305 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   67 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   37 หน่วยกิต
 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
 0214221 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
 0214222 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
 0214391 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)
 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
 0214261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 0214323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
 0214212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
 0214231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 4(3-2-7)
 0214362 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 0214374 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
 0214211 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
 0214333 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
 0214341 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 0214352 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555
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 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 ใหน้สิติเลอืกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปนีไ้ม่นอ้ยกว่า 18 หนว่ยกติ และ 
 ถ้าหน่วยกิตรวมไม่ครบ 24 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชา 
 ในหลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือหลักสูตร วท.บ.  
 (คณิตศาสตร์) หรือหลักสูตร วท.บ. (สถิติ) ตามคำาแนะนำาของ 
 อาจารย์ที่ปรึกษา เพิ่มเติมให้ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 24  
 หน่วยกิต   
 0214213 การโปรแกรมวิทัศน์ 3(2-2-5)
 0214232 แนวคิดภาษาโปรแกรม 3(3-0-6)
 0214271 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5)
 0214314 การโปรแกรมบนยูนิกซ์ 3(2-2-5)
 0214324 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(3-0-6)
    และคอมพิวเตอร์
 0214334 ทฤษฎีการคำานวณ 3(3-0-6)
 0214335 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
 0214342 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0214343 การสื่อสารข้อมูลไร้สาย 3(3-0-6)
 0214363 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
 0214372 การทำาเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)
 0214381 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3(2-2-5)
 0214392 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
 0214415 การโปรแกรมด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล 3(2-2-5)
 0214416 การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี 3(2-2-5)
 0214425 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)
 0214436 การสร้างคอมไพเลอร์ 3(3-0-6)

 0214444 ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย 3(3-0-6)
 0214464 การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 0214473 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์ 3(3-0-6)
 0214482 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 3(2-2-5)
 0214483 ระบบการจัดการการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 0214493 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
 0214494 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3(3-0-6)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต โดยต้อง 
 เลือกเรียนรายวิชาโครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ 
 เลือกรายวิชาอื่นอีกหนึ่งรายวิชา  
 0214497 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-9-0)
    และ
 0214495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
    หรือ
 0214496 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-9-0)
    หรือ
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
    และเทคโนโลยี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิหรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0214102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(3-0-6)    
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) ............ ภาษาเลือก 3(3-0-6)
0214203 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 0214212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
0214204 วิยุตคณิต  3(3-0-6) 0214221 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
0214211 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 0214222 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
0214231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 4(3-2-7) 0214251 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
      0214261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0214102	 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)

	 0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น		 3(3-0-6)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 ............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)

	 0214211	 การโปรแกรมภาษาจาวา	 3(2-2-5)	 0214203	 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร	์ 3(3-0-6)

	 0214221	 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์	 2(2-0-4)	 0214204	 วิยุตคณิต	 3(3-0-6)

	 0214222	 ระบบฐานข้อมูล	 3(2-2-5)	 0214212	 การโปรแกรมเชิงวัตถุ	 3(2-2-5)

	 0214231	 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	 4(3-2-7)	 0214251	 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0214261	 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	 3(3-0-6)

   รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 99คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 255694

0202111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพุนัธ์ ปรพัินธ์ สมการเชิง
อนุพันธ์ และการประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2  3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศกึษาลำาดบัและอนกุรม ฟงัก์ชนัหลายตวัแปรอนพุนัธย์อ่ย 
ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศึกษาเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ 
แบบสั่น กลศาสตร์ของของไหล การเคล่ือนท่ีแบบคลื่น เสียง แสง 
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎี 
สัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์ และปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Computer
   ศึกษานิยาม ความหมาย และการทำางานของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้งานและการบำารุงรักษา 
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

0214102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
   Introduction to Computer Programming
   ศึกษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
โปรแกรม ชนิดของข้อมูล ค่าคงตัว และตัวแปร การรับข้อมูล และ 
แสดงผล นพิจนแ์ละการกำาหนดคา่ การควบคมุโปรแกรม โปรแกรมยอ่ย 
การประมวลผลข้อมูลแบบโครงสร้าง แถวลำาดับ ตัวชี้และแฟ้มข้อมูล 
และฝึกปฏิบัติ
0214203 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการ 3(3-0-6)
   คอมพิวเตอร์   
   English for Computer Science
   ฝกึอา่นและนำาเสนอบทความภาษาองักฤษทีเ่กีย่วกบัความ
รู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
0214204 วิยุตคณิต  3(3-0-6)
   Discrete Mathematics
   ศึกษาเซต ตรรกศาสตร์ และการพิสูจน์ คณิตศาสตร์เชิง
การจัด การเลอืกและความสมัพนัธ์เวยีนเกดิ กราฟ ต้นไม ้ข่ายงาน การ 
จับคู่ พีชคณิต บูลีน วงจรตรรกะ และตัวแบบการคณนา
0214211 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5)
   Java Programming
   บุรพวิชา : 0214102
   ศึกษาโครงสร้ าง โปรแกรมภาษาจาวา หลักการ
โปรแกรม ชนิดข้อมูล ตัวดำาเนินการ คำาสั่งการนำาเข้าข้อมูลและการ 
แสดงผล คำาสัง่ควบคมุ คำาสัง่ตรวจสอบเงือ่นไข คลาส แอททรบิิวต ์เมทอ็ด 
เมท็อดของสายอักขระ  แถวลำาดับ  การจัดการไฟล์ และฝึกปฏิบัติ

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0214323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 0214305 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
0214333 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 0214362 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
0214341 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 0214374 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
0214352 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 0214391 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)
............ วิชาเอกเลือก 3(........) ............ วิชาเอกเลือก 3(........)
............ วิชาเอกเลือก 3(........) ............ วิชาเอกเลือก 3(........)
............ วิชาเลือกเสรี 3(........) ............ วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0214495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0) 0214497 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-9-0)
   หรือ   ............ วิชาเอกเลือก 3(........)
0214496 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-9-0) ............ วิชาเอกเลือก 3(........)
............ วิชาเอกเลือก 3(........) ............ วิชาเอกเลือก 3(........)
   หรือ   ............ วิชาเอกเลือก 3(........)
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
............ วิชาเอกเลือก 3(........)
............ วิชาเอกเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   6-9   รวมหน่วยกิต   9-15

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0214323	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 0214305	 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 0214333	 ระบบปฏิบัติการ	 3(3-0-6)	 0214374	 ปัญญาประดิษฐ์	 3(3-0-6)

	 0214341	 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย	 3(3-0-6)	 0214391	 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	 1(0-2-1)

	 0214352	 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 0214362	 วิศวกรรมซอฟต์แวร์	 3(3-0-6)	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0214495	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)	 0214497	 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(0-9-0)

  หรือ	 	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 0214496	 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์	 3(0-9-0)	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

  หรือ	 	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี3(2-2-5)	 	 	 	

	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6	-	9	 	 	 รวมหน่วยกิต	 9	-	15

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	134	หน่วยกิต
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0214212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
   Object Oriented Programming
   บุรพวิชา : 0214102
   ศึกษาหลักการ วิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและ
วัตถุ หลักการห่อหุ้ม การรับทอดคุณสมบัติ ฝึกพัฒนาโปรแกรมด้วย
แนวคิดเชิงวัตถุ 
0214213 การโปรแกรมวิทัศน์ 3(2-2-5)
   Visual Programming
   บุรพวิชา : 0214102
   ศกึษาการสรา้งโปรแกรมแบบวิทัศน ์การสรา้งฟอรม์ การใช้
งานคอนโทรลตา่งๆ การเขยีนโปรแกรมกบัเหตกุารณ ์ชนดิขอ้มลู ตัวแปร 
คำาสัง่การตดัสนิใจและคำาสัง่การทำาซ้ำา การเขียนโปรแกรมตดิตอ่กบัฐาน
ข้อมูล การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรม และฝึกปฏิบัติ
0214221 กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ 2(2-0-4)
   คอมพิวเตอร์
   Legal and Ethical Issues in
   Computer Profession
   ศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม 
นิยามของจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และลิขสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ 
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลผ่านสื่อทาง
คอมพวิเตอร ์การใชแ้ละการลว่งละเมดิข้อมลูคอมพวิเตอรใ์นหนว่ยงาน
ราชการและเอกชน  จรยิธรรมท่ีเก่ียวข้องกับบคุคลและสงัคม  ผลกระทบ
ของเทคโนโลยตีอ่สงัคม บทบาทของวิชาชีพท่ีมีตอ่สังคมในเชงิจรยิธรรม
0214222 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
   Database Systems
   ศึ ก ษ า แ น ว ค ว า ม คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ตัวแบบและฐานข้อมูล การออกแบบ
ข้อมูล การปรับปรุงฐานข้อมูล การออกแบบโครงสร้าง ความถูกต้อง 
และความปลอดภยัของฐานขอ้มลู  ภาษาโปรแกรมกบัระบบฐานข้อมลู  
ฝึกออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
0214231 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 4(3-2-7)
   Data Structure and Algorithms
   บุรพวิชา : 0214102
   ศึกษาชนิดข้อมูลแบบนามธรรม การแทนข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลแบบ เชิงเส้น และแบบไม่เป็นเชิงเส้น 
หลักพื้นฐานของขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้ขั้นตอน
วิธีชนิดต่างๆ เทคนิคการเรียงลำาดับและการค้นหาข้อมูลแบบมี
ประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติ
0214232 แนวคิดภาษาโปรแกรม 3(3-0-6)
   Programming Language Concepts
   บุรพวิชา : 0214102
   ศกึษาววิฒันาการของแนวคดิในภาษาโปรแกรม  โครงสรา้ง
ของภาษาชุดคำาสั่งต่างๆ วิธีเชิงแบบในการอธิบายวากยสัมพันธ์และ
ความหมาย โครงสรา้งการควบคมุ ชดุคำาสัง่ โปรแกรมแบบเรยีกซ้ำา การ
โปรแกรมเชิงคำาสั่ง เชิงวัตถุ เชิงหน้าที่ และเชิงตรรกะ 
0214251 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
   Computer Organization
   ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและ 
ระบบคอมพิวเตอร์ การทำางานของฮาร์ดแวร์ระบบ หน่วยความจำา 
เรจิสเตอร์ หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง 
การอ้างอิงข้อมูล การแทนข้อมูลตัวเลขและอักขระ คำาสั่งภาษา
คอมพิวเตอร์ระดับต่ำาท่ีสัมพันธ์กับกระบวนการทำางานภายในระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

0214261 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
   System Analysis and Design
   ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การกำาหนด
ประเดน็ปัญหาและศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศ  
การรวบรวมความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ 
กรณีศึกษา
0214271 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5)
   Web Application Development
   บุรพวิชา : 0214102
   ศึกษาหลักการและรูปแบบของระบบการให้บริการผ่าน
เว็บและโพรโตคอลอินเทอร์เน็ตที่เก่ียวข้อง การเขียนโปรแกรมเว็บ 
พื้นฐาน ภาษาโปรแกรมมาร์คอัพ การโปรแกรมเว็บแบบพลวัต การ
ควบคุมและจัดการข้อมูลผ่านเว็บ การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ผ่านเครือข่ายเว็บ เทคโนโลยีและมาตรฐานที่เก่ียวกับเว็บใน
ปัจจุบัน และฝึกปฏิบัติ
0214305 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
   Research Method in Computer Science
   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  
แนวทางการวจัิยทางวทิยาการคอมพวิเตอร ์กำาหนดประเดน็ปัญหาการ
วิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และนำาเสนอเป็นเค้าโครงการวิจัย
0214314 การโปรแกรมบนยูนิกซ์ 3(2-2-5)
   Unix Programming
   บุรพวิชา : 0214102
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและสิ่ง
แวดลอ้มของระบบปฏบิตักิารยนูกิซใ์นระดบัผูใ้ชง้านและผูค้วบคมุระบบ  
การจัดการทรัพยากรของระบบ การจัดการกระบวนการ ระบบแฟ้ม
ข้อมลู การเขียนโปรแกรมแบบสครปิต์ การโปรแกรมบนระบบเครือขา่ย
เบื้องต้น ฝึกใช้ยูนิกซ์แบบโอเพนซอร์ส
0214323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
   Management Information Systems
   ศึกษาองค์ประกอบและลักษณะของระบบสารสนเทศ  
ความสำาคญัของระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
สารสนเทศกบัการจดัโครงสรา้งขององคก์ร การวางแผน การพฒันา และ
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กรณีศึกษา
0214324 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 3(3-0-6)
   และคอมพิวเตอร์
   Human and Computer Interaction
   ศึกษาแนวความคิดของการนำาปัจจัยต่างๆ มาออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ ความสำาคัญและการออกแบบส่วนต่อประสานกับ 
ผู้ใช้เครื่องมือที่นำามาพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ การประเมินผล 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
0214333 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
   Operating Systems
   บุรพวิชา : 0214251
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ชนิดของระบบ
ปฏิบัติการ กระบวนการและการจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจำา อุปกรณ์ และแฟ้มข้อมูล กรณีศึกษา
0214334 ทฤษฎีการคำานวณ 3(3-0-6)
   Theory of Computation
   บุรพวิชา : 0214204
   ศึกษาการคำานวณแบบลำาดับและแบบขนาน วงจรตรรกะ
เชิงจัดหมู่และเชิงลำาดับ เครื่องคำานวณเชิงกำาหนดและเชิงไม่กำาหนด 
ทฤษฎีออโตมาตา ทฤษฎภีาษาแบบมรีะเบียบแบบแผนและภาษาเนือ้หา
อิสระ เครื่องจักรทัวริงและปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้
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0214335 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
   Analysis and Design of Algorithms
   บุรพวิชา : 0214231
   ศกึษาการวเิคราะหเ์ชงิคณติศาสตรข์องขัน้ตอนวธิ ี เทคนิค
การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความซับซ้อน 
เทคนิคการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต ปัญหาเชิง
การจัดปัญหา กราฟ ปัญหาแบบสมบูรณ์เอ็นพี ขั้นตอนวิธีแบบขนาน
0214341 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6)
   Data Communications and Network
   ศึกษาหลักการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ สัญญาณ 
การแทนข้อมูล การส่ือสารและตัวกลาง ตัวแบบมาตรฐานการสื่อสาร
ข้อมูลบนระบบเครือข่าย และการสื่อสารในระบบเครือข่าย
0214342 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
   Computer Network Systems
   บุรพวิชา : 0214341
   ศึกษาความรู้เก่ียวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่วน
ประกอบของเครือข่าย โพรโตคอลและวิธีการส่งข้อมูล โทโพโลยี 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
0214343 การสื่อสารข้อมูลไร้สาย 3(3-0-6)
   Wireless Data Communication
   บุรพวิชา : 0214341
   ศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย องค์ประกอบพื้นฐาน 
และการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย การสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายแลน
แบบไร้สาย
0214352 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
   Computer Architecture
   บุรพวิชา : 0214251
   ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การ
แทนข้อมูลและระบบตัวเลข แนวความ คิดของวงจรตรรกะและวงจร
คอมพวิเตอร ์โครงสรา้งของหนว่ยประมวลผลกลาง หนว่ยความจำาและ
การกำาหนดเลขที่อยู่ การควบคุมโดยใช้ไมโครโปรแกรม ระบบการ
ควบคุมการทำางานและระบบการขนส่งข้อมูล การจัดการอุปกรณ์รับ
และส่งข้อมูล และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ภายนอก
0214362 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
   Software Engineering
   บุรพวิชา : 0214261
   ศึกษาหลักการออกแบบซอฟต์แวร์ ท่ีดี วัฏจักรของ
ซอฟตแ์วร ์การวเิคราะหค์วามตอ้งการขององคก์ร การบรหิารและจัดการ
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ การจัดการเอกสารประกอบการสร้างซอฟต์แวร์
และคู่มือสำาหรับผู้ใช้ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบำารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การเขียนซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ กรณี
ศึกษา การนำาเสนอชิ้นงานจากกรณีศึกษา
0214363 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6)
   Object Oriented Analysis and Design
   บุรพวิชา : 0214212
   ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ ความต้องการของระบบ แบบจำาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วย
วิธีการเชิงวัตถุ แบบจำาลองการออกแบบด้วยวิธีการเชิงวัตถุ เทคนิคที่
นิยมใช้สำาหรับการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้วิธี
การพัฒนาเชิงวัตถุในปัญหาลักษณะต่างๆ และกรณีศึกษา

0214372 การทำาเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)
   Data Mining
   บุรพวิชา : 0214222
   ศึกษาทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการทำาเหมืองข้อมูล  
สถาปัตยกรรมของระบบการทำาเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล 
การบรรยายลักษณะของข้อมูล การใช้เครื่องเรียนรู้และสถิติสำาหรับ 
การทำาเหมืองข้อมูล การค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
การจำาแนกประเภทข้อมูล ข้ันตอนวิธีการสร้างตัวแบบเพื่อการทำานาย 
การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคต่างๆ ในการทำาเหมืองข้อมูล การประยุกต์
ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทำาเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา
0214374 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
   Artificial Intelligence
   ศึกษาความหมายของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหา  
เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ การแสดงความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ 
เครือ่งมอืในการประยกุต์ใชป้ญัญาประดษิฐ ์การพฒันาระบบทีป่ระยกุต์
ใช้ปัญญาประดิษฐ์ กรณีศึกษา การนำาเสนอชิ้นงานจากกรณีศึกษา
0214381 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)
   Computer Graphics
   ศกึษาทฤษฎคีอมพวิเตอรก์ราฟกิส ์การแปลงในสองมติแิละ
ในสามมติ ิการตดัตอ่และมองภาพ แบบจำาลองเชงิลำาดบัชัน้  ฮาร์ดแวร์ท่ี
เกีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์กราฟกิแรสเตอร ์การตดิตอ่กบัผูใ้ช ้ฝกึพฒันา
ชุดคำาสั่งสามมิติโดยใช้โปรแกรมภาษา
0214391 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1)
   Seminar in Computer Science
   สัมมนาในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
0214392 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
   Special Topics in Computer Science 1
   ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ
พัฒนาการใหม่ในวงการความรู้ต่างๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
เนื้อหาไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรปัจจุบัน
0214415 การโปรแกรมด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล 3(2-2-5)
   XML Programming
   บุรพวิชา : 0214271
   ศึกษาหลักการพื้นฐาน องค์ประกอบ ประโยชน์ และการ
ประมวลผลเอก็ซเ์อม็แอล โครงสรา้งของเอกสารเอก็ซเ์อม็แอลและการ
ตรวจสอบความถกูตอ้ง ซเีอสเอส เอก็ซพ์าธและเอก็ซเ์อสแอล  แนวคดิ
และบทบาทของเอ็กซ์เอ็มแอลในระบบงาน การจัดการแบบแซ็กและ
ดอม และฝึกปฏิบัติ
0214416 การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี 3(2-2-5)
   Assembly Programming
   บุรพวิชา : 0214251
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบขั้นตอนวิธีหรือผังงาน กระบวนการพัฒนา
โปรแกรมด้วยภาษาแอสแซมบลี  การเขียนคำาสั่งตัวชี้แนะ คำาสั่งแมโคร  
การกำาหนดเลขทีอ่ยู ่การใชค้ำาสัง่เงือ่นไข การกำาหนดขอ้มลูแบบโครงสร้าง 
การคัปปลิงระหว่างโปรแกรมย่อย และการเชื่อมต่อโปรแกรมย่อย 
0214425 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)
   Decision Support Systems
   ศกึษาขอ้มลูสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ  ประเภท 
ของการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและองค์ประกอบ  การ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษา
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0214436 การสร้างคอมไพเลอร์ 3(3-0-6)
   Compiler Construction
   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างคอมไพเลอร์ 
หลักการทำางานของคอมไพเลอร์ การสร้างตารางสัญลักษณ์วากย 
สัมพันธ์เบื้องต้น การสร้างเครื่องจักรนามธรรม การวิเคราะห์ศัพท์ การ
จดัการขอ้ผดิพลาด การวเิคราะหว์ากยสมัพนัธ์ การสรา้งรหสัคำาสัง่ การ
วิเคราะห์ความหมาย
0214444 ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย 3(3-0-6)
   Security in Network Systems
   บุรพวิชา : 0214341
   ศกึษาแนวคดิเก่ียวกับความปลอดภัย การเกิดภยัพบิตัดิา้น
ต่างๆ ของระบบงานคอมพิวเตอร์ การสร้างความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การระบุตัวตน การตรวจสอบสิทธิ  เทคนิคการ
เขา้รหสัขอ้มลูแบบตา่งๆ ลายมอืชือ่ดจิทิลั ไฟรว์อลล ์ระบบการป้องกัน 
ระบบการตรวจจับการบุกรุก และการฟื้นฟูระบบเครือข่ายจากภัยพิบัติ
0214464 การจัดการโครงการทางซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
   Software Project Management  
   บุรพวิชา : 0214362
   ศึกษาแนวคิดการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ตัวแบบ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเลือก และประเมินโครงการ การ
วางแผนโครงการ การประมาณโครงการ การจดักำาหนดการของโครงการ 
การจัดการทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง กระบวนการติดตามและ
ควบคุม การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ การวัดและตัววัดโครงการ 
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
0214473 เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์ 3(3-0-6)
   XML Technologies and Applications
   บุรพวิชา : 0214415
   ศึกษาการนิยามชนิดเอกสาร เค้าร่างเอ็กซ์เอ็มแอล
และเอ็กซ์เอสดี แบบจำาลองเอกสาร การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล ตัวแทนและความหมายในรูปแบบของอาร์ดีเอฟ  
ความสัมพันธ์กับฐานข้อมูล การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และธุรกิจ  
เว็บเซอร์วิส และออนโทโลยี  
0214482 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม  3(2-2-5)
   Multimedia Design and Development
   ศึกษาหลักการและความหมายของสื่อประสม ส่วน
ประกอบของระบบสื่อประสม ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน์ เสียง ซีดีรอม  
การออกแบบ การสร้าง และการประยุกต์สื่อประสม สื่อประสมขั้นสูง
และระบบเครือข่ายสื่อประสม และฝึกปฏิบัติ
0214483 ระบบการจัดการการเรียนรู้ 3(3-0-6)
   Learning Management System
   ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของระบบการจัดการ 
การเรียนรู้ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการการเรียนรู้เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการการเรียนรู้ กรณีศึกษา
0214493 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ 3(3-0-6)
   คอมพิวเตอร์ 2  
   Special Topics in Computer Science 2
   ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ
พัฒนาการใหม่ในวงการความรู้ต่างๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
เนื้อหาไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรปัจจุบัน มีเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชา
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

0214494 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ 3(3-0-6)
   คอมพิวเตอร์ 3  
   Special Topics in Computer Science 3
   ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ
พัฒนาการใหม่ในวงการความรู้ต่างๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และเนื้อหาไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับ
รายวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 และรายวิชาหัวข้อ
พิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
0214495 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย มีระยะเวลา 
1 ภาคเรียน
0214496 การฝึกงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-9-0)
   Practicum in Computer Science
   ฝกึปฏบิตังิานทางวทิยาการคอมพวิเตอรใ์นองคก์รภาครฐั
หรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
0214497 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-9-0)
   Research Project in Computer Science
   ทำาโครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนาระบบ ทดสอบและติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง  
จัดทำาคู่มือการใช้งานระบบงาน นำาเสนอผลงานในรูปแบบของรายงาน 
และสอบปากเปล่า
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธรุกิจ  โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสำาหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การจัด
ทำาและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การ
หาแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  การบริหารการ
ผลติและการตลาด ฝกึจดัทำาและนำาเสนอแผนธรุกจิสำาหรบัการประกอบ
การทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
   Statistical Analysis 1
   ศึกษาสถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจง
ไคกำาลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงแบบการซัก
ตวัอยา่ง การประมาณคา่และการทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบ
ด้วยซี การทดสอบที การทดสอบเอฟ และการทดสอบไคกำาลังสอง 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอย และ 
สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 เคมีอุตสาหกรรมนำาพัฒนา เพิ่มคุณค่าชีวิตและสังคม 
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเคมอีตุสาหกรรมมุ่งเนน้พฒันา 
 บุคคลให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรอบรู้ในศาสตร์ทางด้าน 
 เคมีอุตสาหกรรม รู้จักเรียนรู้ คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์  
 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน ์
 ต่อตนเองและสังคมได้
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพือ่ผลติบณัฑติ สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม ทีมี่คณุธรรม จรยิธรรม  
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. รอบรู้ในศาสตรท์างดา้นเคมอีตุสาหกรรมและศาสตรท์ีเ่กีย่วข้อง  
  สามารถประยกุตค์วามรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมในการปฏบิตังิานและ 
  สามารถศึกษาต่อระดับสูงได้
 2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีวิจารณญาณและแก้ 
  ปญัหาอยา่งสรา้งสรรคท้ั์งในการปฏิบตังิาน และในสถานการณ ์
  ทั่วไป
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำาและมีความเอื้ออาทรต่อสังคม  
  สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคมได้อย่าง 
  ต่อเนื่อง   
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เป็น
หลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 
หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
 วิชาแกน   25 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   71 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   59 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ     3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
 วิชาแกน   25 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2  3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1  3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   71 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   59 หน่วยกิต
 0206211 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6)
 0206212 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6)
 0206221 เคมีอินทรีย์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 0206222 เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 0206223 เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 0206231 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
 0206232 การออกแบบการทดลองและ 2(2-0-4)
    การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 0206281 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ประยุกต์ 1(0-3-0)
 0206282 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 1(0-3-0)
 0206283 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 1(0-3-0)
 0206311 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับ 3(3-0-6)
    เคมีอุตสาหกรรม 1  
 0206312 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับ 3(3-0-6)
    เคมีอุตสาหกรรม 2 
 0206313 การถ่ายโอนมวลและความร้อน 3(3-0-6)
 0206321 ชีวเคมีประยุกต์ 3(3-0-6)
 0206322 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 0206331 การเขียนแบบสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 2(1-3-2)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2555
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 0206332 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2(2-0-4)
    เคมีอุตสาหกรรม 
 0206361 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 2(2-0-4)
 0206362 การจัดการสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
    ในโรงงานอุตสาหกรรม
 0206381 ปฏิบัติการชีวเคมีประยุกต์ 1(0-3-0)
 0206382 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 1(0-3-0)
 0206383 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับ 1(0-3-0)
    เคมีอุตสาหกรรม 1           
 0206384 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับ 1(0-3-0)
    เคมีอุตสาหกรรม 2
 0206411 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ 3(3-0-6)
    สำาหรับเคมีอุตสาหกรรม
 0206431 สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 1(0-3-0)
 0206432 การประกันคุณภาพและ 2(2-0-4)
    มาตรฐานอุตสาหกรรม               
 0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0206333 การพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0206334 จริยธรรมทางธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 0206335 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
 0206336 ผลิตภัณฑ์เคมีในอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
 0206341 เทคโนโลยีการผลิตน้ำามันปาล์ม 3(3-0-6)
 0206342 เทคโนโลยีน้ำายาง 3(3-0-6)
 0206343 เทคโนโลยียาง 2(2-0-4)
 0206344 เทคโนโลยียางเส้น 2(2-0-4)
 0206345 เทคโนโลยีพลาสติกย่อยสลายได้ 2(2-0-4)
 0206346 การสกัดสารจากสมุนไพรไทย 3(2-3-4)

 0206347 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 0206348 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
 0206349 วัสดุสำาหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4)
 0206351 การแปรรูปน้ำามันปาล์มเพื่ออุตสาหกรรม 2(2-0-4)
 0206352 อุตสาหกรรมยางล้อ 2(2-0-4)
 0206353 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4)
    สมุนไพรไทย
 0206354 พลังงานทดแทนจากชีวมวล 2(2-0-4)
 0206355 ปิโตรเลียมและการกลั่น 2(2-0-4)
 0206356 ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 2(2-0-4)
 0206357 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(2-0-4)
 0206358 อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี 2(2-0-4)
 0206363 การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสีย 2(1-3-2)
    จากอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม
 0206385 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตน้ำามันปาล์ม 2(0-6-0)
 0206386 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำายาง 2(0-6-0)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0206471 โครงงานวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม 3(0-9-0)
 และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
 0206472 การฝึกงานทางเคมีอุตสาหกรรม 3(0-9-0)
 0206473 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
    และเทคโนโลยี
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิหรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
............. ภาษาเลือก 3(3-0-6) 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 0206212 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6)
0206211 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6) 0206223 เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 3(3-0-6)
0206221 เคมีอินทรีย์ประยุกต์ 3(3-0-6) 0206283 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 1(0-3-0)
0206222 เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 3(3-0-6) 0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
0206281 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ประยุกต์ 1(0-3-0) 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
0206282 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 1(0-3-0) .............. วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)
 ............. ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)
	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)	 0206212	 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมี	2	 3(3-0-6)
	 0206211	 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมี	1	 3(3-0-6)	 0206222	 เคมีวิเคราะห์ประยุกต์	 3(3-0-6)
	 0206221	 เคมีอินทรีย์ประยุกต์	 3(3-0-6)	 0206223	 เคมีอนินทรีย์ประยุกต์	 3(3-0-6)
	 0206281	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ประยุกต์	 1(0-3-0)	 0206282	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ประยุกต์	 1(0-3-0)
	 0225211	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)	 0206283	 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ประยุกต์	 1(0-3-0)
	 0225291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)	 ..............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)
	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)
	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)
	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0204192	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	2	 1(0-3-0)
	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)
	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		:		สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
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0202111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ์ ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์ และการประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2  3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาลำาดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย อุณหพลศาสตร์ 
เบื้องต้นและจลนศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101
   ศึกษาสมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
เบื้องต้น และสารชีวโมเลกุล

0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204191
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 2
0206211 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมี 1 3(3-0-6)
   Calculation in Chemical Engineering 1
   ศึกษาการคำานวณเบื้องต้นทางวิศวกรรม หน่วยและ
มิติ การแปลงหน่วย อุณหภูมิ ความดัน การใช้กราฟและเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ สมการเคมี และการคำานวณสมดุลมวลสาร
0206212 การคำานวณทางวิศวกรรมเคมี 2 3(3-0-6)
   Calculation in Chemical Engineering 2
   ศกึษาการคำานวณมวลสารสมัพนัธ์ แกส๊ ไอ ของเหลว และ
ของแข็ง การดุลพลังงาน การควบแน่นและการเดือด และอุปกรณ์แลก
เปลี่ยนความร้อน

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0206231 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 0206232 การออกแบบการทดลอง 2(2-0-4)
0206311 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3(3-0-6)  และการวิเคราะห์ทางสถิติ  
   สำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 1  0206312 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 3(3-0-6)
0206322 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 3(3-0-6)  สำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 2
0206331 การเขียนแบบสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 2(1-3-2) 0206313 การถ่ายโอนมวลและความร้อน 3(3-0-6)
0206332 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2(2-0-4) 0206321 ชีวเคมีประยุกต์ 3(3-0-6)
   เคมีอุตสาหกรรม  0206362 การจัดการสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
0206361 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 2(2-0-4)  ในโรงงานอุตสาหกรรม
0206382 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 1(0-3-0) 0206381 ปฏิบัติการชีวเคมีประยุกต์ 1(0-3-0)
0206384 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1(0-3-0) 0206383 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1(0-3-0) 
   สำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 1    สำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 2
0206....... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0206...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 
      0206....... วิชาเอกเลือก 2(.........)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0206411 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ 3(3-0-6) 0206472 การฝึกงานทางเคมีอุตสาหกรรม 3(0-9-0)
   สำาหรับเคมีอุตสาหกรรม   หรือ 
0206431 สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 1(0-3-0) 0206473 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0206432 การประกันคุณภาพและ 2(2-0-4)  หรือ
   มาตรฐานอุตสาหกรรม  0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
0206471 โครงงานวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม 3(0-9-0)  และเทคโนโลยี  
0206...... วิชาเอกเลือก 2(.........) 
0206...... วิชาเอกเลือก 2(.........)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   16   รวมหน่วยกิต   3-6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0206231	 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)	 0206232	 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ	 2(2-0-4)

 0206311 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม	1	3(3-0-6)	 0206312	 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม	2	 3(3-0-6)

	 0206322	 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์	 3(3-0-6)	 0206321	 ชีวเคมีประยุกต์	 3(3-0-6)

	 0206331	 การเขียนแบบสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม	 2(1-3-2)	 0206362	 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)

 0206332 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคมีอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)	 0206381	 ปฏิบัติการชีวเคมีประยุกต์	 1(0-3-0)

	 0206361	 การวางแผนและการควบคุมการผลิต	 2(2-0-4)	 0206384	 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม	2	 1(0-3-0)

	 0206382	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์	 1(0-3-0)	 0206.......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0206383	 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม	1	 1(0-3-0)	 0206.......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)

	 0206......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 17

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0206411	 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์สำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 3(3-0-6)	 0206313	 การถ่ายโอนมวลและความร้อน	 3(3-0-6)

	 0206431	 สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม	 1(0-3-0)	 0206472	 การฝึกงานทางเคมีอุตสาหกรรม	 3(0-9-0)

	 0206432	 การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)	 	 หรือ 

	 0206471	 โครงงานวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม	 3(0-9-0)	 0206473	 สหกิจศึกษา																																																				6(0-18-0)

	 0206......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 หรือ 

	 0206......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 3(3-0-6)

	 ..............	 วิชาเลือกเสรี	 	 3(.........)	 	 	 	 	  

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 16	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	138		หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558106
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 101

0206221 เคมีอินทรีย์ประยุกต์ 3(3-0-6)
   Applied Organic Chemistry
   บุรพวิชา : 0204102
   ศึกษาโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมี และ
ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ที่ใช้ในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
0206222 เคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 3(3-0-6)
   Applied Analytical Chemistry
   ศึกษาหลักการและกระบวนการทางเคมีวิเคราะห์  การ
ควบคุมและการประกันคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ การวิเคราะห์
โดยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี 
โวลแทมเมตรี รีเฟรกโทรเมตรี และวิธีวิเคราะห์จลนพลศาสตร์
0206223 เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 3(3-0-6)
   Applied Inorganic Chemistry
   บุรพวิชา : 0204101
   ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบอนินทรีย์ชนิดลูกโซ่ วงแหวน 
แบบกรง แบบกลุม่ สารประกอบเชิงซอ้น และสารประกอบโลหะอนิทรยี์
ที่ใช้ในเคมีอุตสาหกรรม
0206231 เครื่องมือและการวัดทางอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   Industrial Instrument and Measurement 
   ศกึษาหลกัการการใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณเ์กีย่วกบัการวดั 
กระบวนการวดั การควบคมุอณุหภมู ิความดนั ระดบั และอตัราการไหล
0206232 การออกแบบการทดลอง 2(2-0-4)
   และการวิเคราะห์ทางสถิติ 
   Experimental Designs and
   Statistical Analysis 
   ศึกษาหลักการการออกแบบการทดลอง ขั้นตอนและการ
จดัการการทดลอง การศกึษาตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง การทดสอบสมมติฐาน 
วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิตกิารรายงานผล
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ และการประยุกต์กับการทดลองทาง
เคมีอุตสาหกรรม
0206281 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ประยุกต์ 1(0-3-0)
   Applied Organic Chemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192 และ 0206221 หรือเรียนพร้อม 
0206221 ปฏบิตักิารในเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัรายวชิาเคมอีนิทรยีป์ระยกุต์
0206282 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ประยุกต์ 1(0-3-0)
   Applied Analytical Chemistry Laboratory
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีวิเคราะห์ประยุกต์
0206283 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ 1(0-3-0)
   Applied Inorganic Chemistry Laboratory 
   บุรพวิชา :  0204191 และ 0206223 หรือเรียนพร้อม 
0206223 ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีอนินทรีย์
ประยุกต์
0206311 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับ 3(3-0-6)
   เคมีอุตสาหกรรม 1  
   Unit Operation for Industrial Chemistry 1 
   ศึกษาเครื่องมือขั้นพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี หลัก
การและสมการของการไหลภายในทอ่ ขอ้ตอ่ และวาลว์ของของไหลชนดิ
อัดตัวไม่ได้และอัดตัวได้ในท่อหรือช้ันบาง เครื่องมือท่ีใช้วัดอัตราการ
ไหล การคำานวณการสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน การถ่ายโอนมวล
และการถ่ายโอนความร้อน เครื่องมือแลกเปลี่ยนความร้อน กลศาสตร์
ของการแยกอนุภาคด้วยแรงโน้มถ่วงและแรงหมุนเหวี่ยง การลดขนาด
อนุภาคและการแยกอนุภาคด้วยเครื่องมือเชิงกล

0206312 หน่วยปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับ 3(3-0-6)
   เคมีอุตสาหกรรม 2 
   Unit Operation for Industrial Chemistry 2 
   บุรพวิชา : 0206311
   ศึกษาหลักการของเครื่องมือขั้นประยุกต์ การกลั่นการ 
ระเหย การสกัดของเหลวด้วยของเหลว การดูดซึมและการดูดซับ
แก๊สและของเหลว การทำาให้แห้ง การชะล้างด้วยกระแสร้อน และ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในปฏิกรณ์แบบกะ
0206313 การถ่ายโอนมวลและความร้อน 3(3-0-6)
   Mass and Heat Transfer
   ศึกษากฎทรงมวล หลักการและวิธีการคำานวณการถ่าย
โอนมวล สัมประสิทธ์ิการถ่ายโอนมวลและความร้อน กฎการอนุรักษ์
พลังงาน การถ่ายโอนความร้อนโดยการนำา การพา และการแผ่รังสี
0206321 ชีวเคมีประยุกต์ 3(3-0-6)
   Applied Biochemistry
   บุรพวิชา : 0206221 หรือเรียนพร้อม 0206221
   ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการเมแทบอลิซึมและ
การควบคุมสารชีวโมเลกุลที่สำาคัญในร่างกาย และการประยุกต์ชีวเคมี
ในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
0206322 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 3(3-0-6)
   Applied Physical Chemistry
   ศกึษาอณุหพลศาสตร ์จลนพลศาสตรเ์คม ีเคมพีืน้ผวิ เคมี
คอลลอยด์ และการประยุกต์เชิงฟิสิกส์ในเคมีอุตสาหกรรม
0206331 การเขียนแบบสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 2(1-3-2)
   Drawing for Industrial Chemistry
   ศกึษาความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกับการเขียนแบบและการใชเ้สน้
อักษรและตัวเลข โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเขียนแบบ การเต
รียมงานเขียนแบบตามมาตรฐานไอเอสโอ การเขียนรูปเรขาคณิต ภาพ
ฉายออร์ธอกราฟฟิกของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน การบอกขนาดมิติ การ
แสดงพิกัดความเผื่อในระบบเมตริก การฉายภาพ จุด เส้น และระนาบ 
ภาพชว่ย การเขยีนแบบคลี ่ภาพตดั การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาหรับ
การเขียนแบบและออกแบบงานทางเคมีอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติ
0206332 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคมี 2(2-0-4)
   อุตสาหกรรม
   Safety in Industrial Chemistry Operations 
   ศกึษาสาเหต ุความเสีย่งของการเกดิอบุตัเิหตุ การควบคุม
และป้องกันความสูญเสีย และการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม การจำาแนกประเภทสารเคมีอันตราย การเก็บรักษา การ
จัดการและบำาบัดของเสียด้วยวิธีทางเคมีและชีวภาพ อันตรายจาก
กัมมันตภาพรังสี การออกแบบเพื่อป้องกันอัคคีภัย การระเบิด และวิธี
การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย
0206333 การพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6)
   Development for Local Industry
   ศึกษากระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นด้าน
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
การจัดการผลผลิตจากอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม
และขนาดกลาง
0206334 จริยธรรมทางธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
   Business Ethics in Industry
   ศึกษาความรู้และความสำาคัญเกี่ยวกับจริยธรรมในธุรกิจ
อตุสาหกรรม สาเหตขุองความขดัแยง้ทางจรยิธรรม การทจุรติในองค์กร
ธรุกจิอตุสาหกรรม ปจัจัยทีเ่ปน็ตน้เหตขุองการทจุรติ จรรยาวชิาชพีของ
นักเคมีอุตสาหกรรม และศาสนากับจริยธรรมทางธุรกิจอุตสาหกรรม  



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 107
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556102

0206335 หัวข้อเฉพาะทางเคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   Special Topics in Chemical Industry
   ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม โดย
เนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาที่ระบุในหลักสูตร 
0206336 ผลิตภัณฑ์เคมีในอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   Chemical Products in Industry
   ศึกษาการผลิต ประเภท และการกำาจัดสารพิษของ
ผลิตภัณฑ์เคมีในอุตสาหกรรม 
0206341 เทคโนโลยีการผลิตน้ำามันปาล์ม 3(3-0-6)
   Palm Oil Production Technology
   ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำามันปาล์ม เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสกัดน้ำามันปาล์ม กระบวนการกลั่นน้ำามัน
ปาล์มให้บริสุทธ์ิด้วยวิธีทางกายภาพและทางเคมี และการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำามันปาล์ม
0206342 เทคโนโลยีน้ำายาง 3(3-0-6)
   Latex Technology
   ศึกษาเทคโนโลยีการทดสอบสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของน้ำายาง คุณภาพ วิธีการเก็บรักษา และความเสถียรของ 
น้ำายาง สารเคมีสำาหรับน้ำายางและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
น้ำายาง
0206343 เทคโนโลยียาง 2(2-0-4)
   Rubber Technology
   ศกึษาโครงสรา้ง สมบตั ิและกระบวนการผลติยางธรรมชาต ิ
ยางแผน่ผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางเครพ และยางสังเคราะห์
ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม กระบวนการแปรรูป สารเคมีสำาหรับยาง การ
บดผสม การทำาให้ยางคงรูป และเทคโนโลยีสำาหรับผลิตภัณฑ์ยาง  
0206344 เทคโนโลยียางเส้น 2(2-0-4)
   Rubber Band Technology
   ศึกษาเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพยางเส้นจากยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์
0206345 เทคโนโลยีพลาสติกย่อยสลายได้ 2(2-0-4)
   Biodegradable Plastic Technology
   ศกึษาความรูด้า้นเทคโนโลยกีารสงัเคราะห ์คุณสมบตัทิาง
กายภาพและทางเคมีของพลาสตกิยอ่ยสลายได้  และกระบวนการผลติ
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกย่อยสลายได้  
0206346 การสกัดสารจากสมุนไพรไทย 3(2-3-4)
   Extraction from Thai Herbs 
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
สมนุไพรไทย เทคนิคและวธิกีารสกัดสารจากสมุนไพรไทย การวเิคราะห์
ปรมิาณสารออกฤทธิ ์การเก็บรกัษา การควบคมุคณุภาพของสารสกดัที่
มีสารออกฤทธิ์เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับสถานปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพร
0206347 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
   Industrial Biotechnology 
   ศึกษาหลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพใน
อตุสาหกรรมการผลติ การพฒันาผลติภัณฑ ์การประยกุตค์วามรู้ดา้นเคม ี
ชีวเคมี จุลชีววิทยา และหลักพันธุวิศวกรรม มาใช้ในปรับปรุงคุณภาพ
วัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับอุตสาหกรรม
0206348 ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   Catalyst in Industry 
   ศกึษาหลกัการของตวัเรง่เอกพนัธุแ์ละวิวิธพนัธุ ์โครงสรา้ง 
คุณสมบัติเฉพาะ และเทคโนโลยีการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา  
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของตัวเร่งปฏิกิริยาสำาหรับอุตสาหกรรม

0206349 วัสดุสำาหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4)
   Materials for Engineering
   ศกึษาเทคโนโลยแีละกระบวนการผลติวสัด ุโครงสรา้งและ
สมบติัของโลหะพืน้ฐาน พอลเิมอร ์เซรามกิ วสัดุผสม วสัดุอเิลก็ทรอนกิส ์
คอนกรีต และไม้สำาหรับงานวิศวกรรม
0206351 การแปรรูปน้ำามันปาล์มเพื่ออุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   Palm Oil Processing for Industries
   ศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ำามันปาล์ม การแปรรูปน้ำามัน
ปาลม์เพือ่ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม และเทคนคิการปรบัปรงุคณุภาพของ
ผลิตภัณฑ์จากน้ำามันปาล์ม 
0206352 อุตสาหกรรมยางล้อ 2(2-0-4)
   Tire Industry
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางล้อ การออกแบบ
ยางล้อ วัตถุดิบและสารเคมี กระบวนการผลิต การกำาหนดเครื่องหมาย 
การทดสอบยางล้อ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ยางล้อ 
0206353 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4)
   สมุนไพรไทย 
   Processing and Development
   of Thai Herbal Products
   ศกึษาการเตรยีมและแปรรปูสมนุไพรไทยสำาหรบัการนวด
แผนไทย สปาไทย  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำาอาง  
การควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา
0206354 พลังงานทดแทนจากชีวมวล 2(2-0-4)
   Renewable Energy from Biomass 
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัชวีมวล พลงังานทดแทน กระบวนการ
แปรรูปชีวมวลและเทคโนโลยีการเปลี่ยนชีวมวลให้เป็นพลังงาน  
0206355 ปิโตรเลียมและการกลั่น 2(2-0-4)
   Petroleum and Distillation
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียม การสำารวจ การขุดเจาะ 
การขนส่ง การกลั่นปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม กระบวนการ
ปรับปรุงและทดสอบคุณภาพปิโตรเลียม 
0206356 ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 2(2-0-4)
   Petrochemical and Downstream Industries 
   ศึกษาความรู้เก่ียวกับปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
กระบวนการเตรียมสารปิโตรเคมีในงานอุตสาหกรรม และการนำาไปใช้
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
0206357 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   Processing of Industrial Products
   ศึกษาหลักการ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร
0206358 อุตสาหกรรมโอลิโอเคมี 2(2-0-4)
   Oleochemical Industry
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการผลิตสารเคมีจากน้ำามันปาล์ม 
การใช้ประโยชนใ์นอตุสาหกรรมอาหาร เครือ่งสำาอาง การซกัลา้ง เสน้ใย
และสิ่งทอ กระบวนการแปรรูปและการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
0206361 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 2(2-0-4)
   Production Planning and Control 
   ศกึษาหลกัการวางแผนและควบคมุการผลติ การพยากรณ ์
การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนการจัดการตารางการผลิตหลัก 
ระบบการประกอบการและสมดุลสายงานผลิต การวางแผนการผลิต
สมัยใหม่ การวางแผนและควบคุมโครงการภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
การปรับปรุงคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต
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0206362 การจัดการสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
   ในโรงงานอุตสาหกรรม
   Environment Management in Industrial Plant
   ศึกษาหลักการ เทคนิค และวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีทางเคมีเพื่อควบคุมปัญหา
สิ่งแวดล้อมด้านความร้อน แสง เสียง และการระบายอากาศ หลัก
สขุาภบิาลโรงงานอตุสาหกรรม การควบคมุคณุภาพน้ำาใช้และการบำาบัด
น้ำาเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
0206363 การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสีย 2(1-3-2)
   จากอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม 
   Management of By-Product and
   Wastes from Palm Oil Industry
   ศกึษาแหลง่ทีม่า การจำาแนกชนดิ การใชป้ระโยชน ์และวิธี
การจัดการวัสดุเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม
0206381 ปฏิบัติการชีวเคมีประยุกต์ 1(0-3-0)
   Applied Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192
   ปฏบิตักิารในเรือ่งท่ีสอดคลอ้งกับรายวิชาชีวเคมปีระยกุต์
0206382 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ 1(0-3-0)
   Applied Physical Chemistry Laboratory
   ปฏิบัติการในเรื่องท่ีสอดคล้องกับรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
ประยุกต์
0206383 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับ 1(0-3-0)
   เคมีอุตสาหกรรม 1           
   Unit Operation for Industrial
   Chemistry Laboratory 1
   บุรพวิชา : 0206311 หรือเรียนพร้อมกับ 0206311
   ปฏบิตักิารในเรือ่งทีส่อดคลอ้งกบัรายวชิาหนว่ยปฏบิตักิาร
เฉพาะหน่วยสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 1
0206384 ปฎิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับ 1(0-3-0)
   เคมีอุตสาหกรรม 2
   Unit Operation for Industrial
   Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0206311 และ 0206312 หรือเรียน 
พร้อมกับ 0206312 ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชาหน่วย
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยสำาหรับเคมีอุตสาหกรรม 2
0206385 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตน้ำามันปาล์ม 2(0-6-0)
   Palm Oil Processing Technology Laboratory
   ปฏิบัติการสกัดน้ำามันปาล์ม กลั่นบริสุทธิ์น้ำามันปาล์ม 
ปรับปรุงคุณสมบัติไขมันและน้ำามัน วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของ
น้ำามันปาล์ม ตรวจสอบคุณภาพน้ำามันปาล์ม และศึกษาดูงาน
0206386 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำายาง 2(0-6-0)
   Latex Technology Laboratory
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี 
น้ำายาง และศึกษาดูงาน

0206411 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
   สำาหรับเคมีอุตสาหกรรม
   Thermodynamics and Kinetics
   for Industrial Chemistry
   บุรพวิชา : 0206322
   ศึกษากฎของอุณหพลศาสตร์เพื่อประยุกต์ทางเคมี
อุตสาหกรรม กฎอัตราจลนพลศาสตร์ สมดุลวัฏภาคในระบบที่มีหลาย
องค์ประกอบ การประยุกต์ในปฏิกรณ์แบบกะ แบบต่อเนื่อง และแบบ
ไหลผ่านท่อของปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ที่สภาวะคงตัวและอุณหภูมิคงที่
0206431 สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม 1(0-3-0)
   Seminar in Industrial Chemistry
   สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเคมีอุสาหกรรม
0206432 การประกันคุณภาพและ 2(2-0-4)
   มาตรฐานอุตสาหกรรม               
   Quality Assurance and Industrial Standard
   ศึกษาหลักการ การควบคุม การตรวจ และการประเมิน
คณุภาพเพือ่การประกนัคณุภาพผลติภณัฑต์ามมาตรฐานอตุสาหกรรม  
และกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม
0206471 โครงงานวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรม 3(0-9-0)
   Industrial Chemistry Research Project
   ทำาวจิยัทางเคมอีตุสาหกรรมหรอืสาขาท่ีเกีย่วขอ้ง โดยการ
แนะนำาและกำากบัดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษา และนำาเสนอผลงานวจิยัใน
ที่ประชุมวิชาการของสาขาวิชา
0206472 การฝึกงานทางเคมีอุตสาหกรรม 3(0-9-0)
   Practicum in Industrial Chemistry
   ฝึกปฏิบัติงานทางเคมีอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
0206473 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่
ดำาเนินงานเกี่ยวข้องทางเคมีอุตสาหกรรมตามโครงการสหกิจศึกษา มี
ระยะเวลา 1 ภาคเรียน
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่เซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์
ดว้ยแสง การหายใจระดบัเซลล ์วฎัจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
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0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศึกษาเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนท่ี การเคลื่อนที่ 
แบบสั่น กลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียง แสงความ
รอ้นและอณุหพลศาสตร ์สนามไฟฟา้ สนามแม่เหลก็ทฤษฎสีมัพทัธภาพ
พิเศษ ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์ นิวเคลียร์
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธรุกจิ โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสำาหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การจัด
ทำาและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การ
หาแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการ
ผลติและการตลาด ฝกึจดัทำาและนำาเสนอแผนธรุกจิสำาหรบัการประกอบ
การทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
   Statistical Analysis 1
   ศึกษาสถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไค
กำาลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงแบบชักตัวอย่าง 
การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบซี การ
ทดสอบที การทดสอบเอฟ และการแจกแจงไคกำาลังสอง การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความถดถอย และสหสัมพันธ์
เชิงเส้นอย่างง่าย  
0225211 จุลชีววิทยา  3(3-0-6)
   Microbiology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาความรู้และหลักทางจุลชีววิทยา โครงสร้างและ
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การจัดหมวดหมู่ 
การเพาะเลีย้งและการควบคมุจุลนิทรยี ์บทบาทของจุลนิทรียใ์นอาหาร 
อุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและการแพทย์  
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      1(0-3-0)
   Microbiology Laboratory 
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
จุลชีววิทยา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 จริยธรรม นำาปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ความสำาคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม นำาความรู้ทาง 
 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและธรรมชาตวิิทยา รวมถึงการบูรณาการ
 องคค์วามรูท้อ้งถ่ินรว่มกับภูมิปญัญาสากลไปปฏิบตัแิละประยุกตใ์ช ้
 ในการแก้ไข ป้องกัน และจัดการปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม   
 มคีวามตระหนกัในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 อย่างยั่งยืน  
 วัตถุประสงค์
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีคุณธรรม  
 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ 
  สิ่งแวดล้อม 
 2. ใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้อย่างเป็น 
  ระบบ เพื่อนำาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 3. มจีติสำานกึเชิงอนรุกัษ์และรูค้ณุคา่ของการใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิ
  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
เปน็หลกัสตูร 4 ป ีจำานวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน่อ้ยกวา่ 142 
หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   106 หน่วยกิต
 วิชาแกน   49 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 26 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน 23 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   51 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   39 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  106 หน่วยกิต
 วิชาแกน   49 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 26 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส  2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน  2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  2 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเฉพาะด้าน 23 หน่วยกิต
 0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
 0204294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0)
 0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
 0204352 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 0204392 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)
 0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
 0218111 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
 0218112 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0)
 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
 0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
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 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   51 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   39 หน่วยกิต
 0218113 หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0218222 มลพิษทางน้ำา 3(2-3-4)
 0218241 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
    และการจัดการ 3(3-0-6)
 0218314 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0218323 มลพิษทางอากาศ 3(2-3-4)
 0218324 ขยะและกากของเสียอันตราย 3(2-3-4)
 0218331 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
 0218342 เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0218351 เทคโนโลยีการบำาบัดน้ำาเสีย 3(2-3-4)
 0218352 หลักการนำาของเสียมาใช้ประโยชน ์ 3(2-3-4)
 0218361 ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรม 2(1-2-3)
    ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 0218432 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0218453 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
 0218463 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0218214 สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 3(2-3-4)
 0218221 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
 0218315 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
 0218316 นิเวศวิทยาทางน้ำา 3(2-3-4)
 0218325 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 3(2-3-4)
 0218343 การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 2(2-0-4)
    ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 0218344 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
 0218362 กรณีศึกษาทางสิ่งแวดล้อม 2(1-3-4)
 0218371 ความหลากหลายทางชีวภาพ 2(2-0-4)
    และการอนุรักษ์  
 0218372 สิ่งแวดล้อมศึกษา 2(2-0-4)
 0218373 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการ 2(2-0-4)
    สิ่งแวดล้อม  
 0218374 พื้นที่ชุ่มน้ำาและการอนุรักษ ์ 2(2-0-4)
 0218375 ทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ 2(2-0-4)

 0218376 ทรัพยากรสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 3(2-3-4)
 0218417 หลักการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-3-4)
 0218418 ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
    สภาวะแวดล้อมของโลก
 0218425 อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
 0218426 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0218433 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
 0218445 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
 0218446 เศรษฐสังคมเกี่ยวกับการจัดการ 3(3-0-6)
    สิ่งแวดล้อม
 0218447 หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(3-0-6)
 0218448 การวางผังเมือง  2(2-0-4)
 0218454  เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ   3(2-3-4)
 0218455 เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
 0218456 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
    เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม 
 0218457 การจำาลองแบบทางวิทยาศาสตร ์ 3(2-3-4)
    สิ่งแวดล้อม 
 0218477 เกษตรอินทรีย์ 2(2-0-4)
 0218478 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2(2-0-4)
 0225335 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0218481 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-9-0)
 และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
    และเทคโนโลยี 
 0218482 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-9-0)
 0218483 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือเลือก
เรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรน้ันสังกัด  
ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลา
ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0218113 หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0204192	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	2	 1(0-3-0)

	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0207192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0218113	 หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558112

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 .............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)

	 0204352	 เคมีวิเคราะห์		 3(3-0-6)	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)

	 0204392	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	 1(0-3-0)	 0218222	 มลพิษทางนำ้า	 3(2-3-4)

	 0218111	 นิเวศวิทยา	 3(3-0-6)	 0218241	 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการจัดการ	 3(3-0-6)

	 0218112	 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา	 1(0-3-0)	 0225211	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 0225291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20

    

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 107

0202111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ์ ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์ และการประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2  3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาลำาดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ย่อยปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้อง
ต้น และจลนศาสตร์

0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2  
   บุรพวิชา : 0204101
   ศกึษาสมดลุเคม ีกรด-เบส เคมไีฟฟา้ เคมอีนิทรยีเ์บือ้งตน้ 
และสารชีวโมเลกุล
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204191
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 2

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
............. ภาษาเลือก 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
0204352 เคมีวิเคราะห์  3(3-0-6) 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
0204392 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 0218222 มลพิษทางน้ำา 3(2-3-4)
0218111 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 0218241 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
0218112 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0)  และการจัดการ
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........) 0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
      0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 0204348 ชีวเคมี 3(3-0-6)
0204294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 0218314 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
0218323 มลพิษทางอากาศ 3(2-3-4) 0218331 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
0218324 ขยะและกากของเสียอันตราย 3(2-3-4) 0218351 เทคโนโลยีการบำาบัดน้ำาเสีย 3(2-3-4)
0218342 เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 0218352 หลักการนำาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 3(2-3-4)
0218...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0218361 ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรม 2(1-2-3)
0218...... วิชาเอกเลือก 3(.........)  ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      0218...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   22   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0218432 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 0214482 การฝึกงานทางด้านวิทยาศาสตร์
0218453 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)  สิ่งแวดล้อม 3(0-9-0)
0218463 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)  หรือ 
0218481 โครงงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-9-0) 0218483 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0218...... วิชาเอกเลือก 3(.........)  หรือ 
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........) 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์
       และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
     รวมหน่วยกิต   16   รวมหน่วยกิต   3-6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0218432	 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	 0214482	 การฝึกงานทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(0-9-0)

	 0218453	 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม	 3(2-3-4)	 	 หรือ 

	 0218463	 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 1(0-2-1)	 0218483	 สหกิจศึกษา																																																				6(0-18-0)

	 0218481	 โครงงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 3(0-9-0)	 	 หรือ 

	 0218......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 3(2-2-5)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 16	 	 	 รวมหน่วยกิต	 3	-	6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	142	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0204221	 เคมีอินทรีย์	1	 3(3-0-6)	 0204348	 ชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 0204294	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1	 1(0-3-0)	 0204399	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)

	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)	 0218323	 มลพิษทางอากาศ	 3(2-3-4)

	 0218314	 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	 0218331	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3(2-3-4)

	 0218324	 ขยะและกากของเสียอันตราย	 3(2-3-4)	 0218351	 เทคโนโลยีการบำาบัดนำ้าเสีย	 3(2-3-4)

	 0218342	 เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	 0218352	 หลักการนำาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์	 3(2-3-4)

	 0218......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0218361	 ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 2(1-2-3)

	 0218......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0218......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 22	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21
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0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
   Organic Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0204102
   ศกึษาพนัธะในสารประกอบคารบ์อน โครงสรา้ง การเรยีก
ชื่อ สมบัติไอโซเมอริซึม วิธีเตรียมปฏิกิริยาและแหล่งธรรมชาติของ
สารประกอบคาร์บอนและสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ ที่สำาคัญ
0204294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0)
   Organic Chemistry Laboratory 1
   บุรพวิชา : 0204221  หรือเรียนพร้อมกัน
   ฝกึเทคนคิการแยกและทำาสารอนิทรยีใ์หบ้รสิทุธิ ์ ปฏกิริยิา
ของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ และปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุล
บางชนิดที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์ 1
0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
   Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204102
   ศึกษาชนิด โครงสร้าง สเตอริโอเคมี และหน้าที่สำาคัญ
ของสารชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต  
กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ การควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึม และการควบคุมทางพันธุกรรม  
0204352 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
   Analytical Chemistry 
   บุรพวิชา : 0204101
   ศึกษาการคำานวณข้อมูลทางสถิติสำาหรับวิ เคราะห์  
กระบวนการวิเคราะห์สาร ทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวกับการแยกสาร  
การวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยน้ำาหนักและปริมาตร
0204392 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)
   Analytical Chemistry Laboratory 
   บุรพวิชา : 0204191  
   ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับการวิเคราะห์  
ปฏิบัติการการแยกทางเคมี ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การหา
ปริมาณสารโดยน้ำาหนักและปริมาตร
0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
   Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีวเคมีเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสาร ชีวโมเลกุลในสิ่งแวดล้อม  
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสรา้งและหนา้ท่ีของเซลล ์กระบวนการเมแทบอลิซึม การสงัเคราะห์
ดว้ยแสง การหายใจระดับเซลล ์วัฏจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principles of Biology 2
           บุรพวิชา : 0207101  และ  0207191
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจ และการคายน้ำา สารควบคมุการเจรญิเติบโตและตอบสนอง
และการสบืพนัธุข์องพชื ศกึษาโครงสร้างและการทำางานของระบบตา่งๆ 
ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างการ ระบบโครงร่างและการ
เคลื่อนที่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการและระบบ
ย่อยอาหาร การหายใจ การรักษาสมดุลแลการขับถ่าย ระบบประสาท
และอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมนและระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และ
การเจิญเติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 2
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 2
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศึกษาเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การเคลื่อนแบบสั่น 
กลศาสตรข์องของไหล การเคลือ่นทีแ่บบคลืน่ เสยีง แสง ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝกึเทคนคิการใชอ้ปุกรณแ์ละปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัเนือ้หา
วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธรุกจิ โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปสำาหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การจัด
ทำาและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การ
หาแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการ
ผลติและการตลาด ฝกึจดัทำาและนำาเสนอแผนธรุกจิสำาหรบัการประกอบ
การทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0218111 นิเวศวิทยา  3(3-0-6)
   Ecology  
   ศกึษาความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ โครงสรา้งและหนา้ท่ี
ของโครงสร้าง และรูปแบบความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ ประเภทของ
ระบบนิเวศ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสมดุลในระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อม 
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0218112 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0)
   Ecology Laboratory
   ปฏิบัติการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบ
นเิวศ รปูแบบความสมัพนัธใ์นระบบนเิวศ ประเภทของระบบนเิวศ และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและภาคสนาม
0218113 หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   Principles of Environmental Science  
   ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ 
การเพิม่ประชากรมนษุยแ์ละคณุภาพชวิีต ประเภทและการใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แนวทางการปอ้งกนัและแก้ปญัหา
0218214 สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 3(2-3-4)
   Marine and Coastal Environment
   ศึกษาประเภทและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางทะเล
และชายฝั่ง ปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไข และมาตรการด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก และฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม
0218221 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
   Environmental Soil Science
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม  การ
กำาเนิดและการจำาแนกชั้นดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ
ดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน หิน และแร่กับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
เติบโตและให้ผลผลิตของพืช ปุ๋ยและธาตุอาหารพืช ดินที่มีปัญหาและ
มลพษิทางดนิ แหลง่กำาเนดิของสารปนเปือ้นในดิน การเกิดพษิ การเกบ็
ตวัอยา่งและการวเิคราะหส์ารปนเปือ้นในดิน ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ
และมนุษย์ แนวทางป้องกัน แก้ไข อนุรักษ์ และฝึกปฏิบัติ
0218222 มลพิษทางน้ำา 3(2-3-4)
   Water Pollution
   ศึกษาสาเหตุและปัญหาต่างๆ ของการเกิดมลพิษทางน้ำา 
การแพร่กระจายและการสะสมของสารปนเปื้อนในน้ำาจากแหล่งชุมชน 
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม วิธีการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบ
ภาวะการปนเปื้อนในแหล่งน้ำา ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำาที่มีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ แนวทางการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขมลพิษทางน้ำา 
และฝึกปฏิบัติ
0218241 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   และการจัดการ
       Natural Resources Environment
   and Management
   ศึกษาประเภทและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไข และ
มาตรการด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

0218314 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   Environmental Toxicology
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ชนิดและ
คุณสมบัติของสารพิษในสิ่งแวดล้อม กลไกการเกิดพิษในสิ่งมีชีวิตและ
ปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารพิษ การเก็บรักษาสารพิษ การควบคุม การ
ป้องกัน และการติดตามตรวจสอบสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม
0218315 เคมีสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
   Environmental Chemistry   
   บุรพวิชา : 0204102 และ 0204192   
   ศึกษากระบวนการทางเคมีเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การ
ดูดซับ การแพร่กระจาย การสะสม การสลาย และการขับออกของสาร
เคมีในดิน น้ำา อากาศ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม
0218316 นิเวศวิทยาทางน้ำา 3(3-2-4)
   Water Ecology
   ศกึษาโครงสรา้งและหนา้ทีข่องระบบนเิวศทางน้ำาจดื เนน้
การศกึษาระดบัชนดิ และประชากรของพืชและสตัวน์้ำา การแพรก่ระจาย
ของโซอ่าหารและสายใยอาหาร ผลผลติของแหลง่น้ำา  วฒันธรรมการใช้
ทรัพยากรและแบบแผนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และฝึก
ปฏิบัติ
0218323 มลพิษทางอากาศ 3(2-3-4)
   Air Pollution
   ศึกษาลักษณะและแหล่งกำาเนิดของมลพิษทางอากาศ 
การแพร่กระจายของมลสาร  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการตรวจวัด 
มาตรฐานและเกณฑค์ณุภาพของอากาศ การควบคมุมลพษิทางอากาศ 
และฝึกปฏิบัติการตรวจวัดและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
0218324 ขยะและกากของเสียอันตราย 3(2-3-4)
   Solid and Hazardous Waste
   ศึกษาแหล่งกำาเนิด ประเภท และองค์ประกอบของขยะ 
อัตราการเกิดและการลดปริมาณขยะ การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและ
การขนส่งขยะ เทคโนโลยีในการกำาจัดขยะ การนำาขยะไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการของเสียอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
0218325 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 3(2-3-4)
   Noise Pollution and Vibration
   ศึกษาลักษณะและแหล่งกำาเนิดของมลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน วิธีการตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน ผลกระ
ทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ข้อกำาหนดและเกณฑ์มาตรฐานด้าน
มลพษิทางเสยีงและความสัน่สะเทอืน หลักการป้องกนัและเทคโนโลยใีน
การควบคมุมลพษิทางเสยีงและความสัน่สะเทอืน มฝีกึปฏบิติัและศกึษา 
ดูงาน
0218331 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
   Environmental Impact Assessment
   บุรพวิชา : 0218113
   ศึกษาวิธีวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ หลัก
การและเทคนิคการประเมินผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
สขุภาพ การจัดทำาแผน มาตรการปอ้งกนัแกไ้ข และวธิกีารติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง โครงการพฒันาทีส่ำาคญั
ของประเทศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติ
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0218342 เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   Economics for Environment
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบสิ่ง
แวดล้อม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใน
การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายและ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
0218343 การมีส่วนร่วมของสาธารณชน 2(2-0-4)
   ในการจัดการสิ่งแวดล้อม
   Public Participation in Environmental
   Management
   ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและวิธีการดำาเนินการให้
สาธารณชนมีส่วนร่วมในการวางแผน จัดการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ  
0218344 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
   Environmental Management Standards
   ศึกษาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อกำาหนด
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนและจัดทำามาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และระบบมาตรฐานการจัดการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านสิ่งแวดล้อม
0218351 เทคโนโลยีการบำาบัดน้ำาเสีย 3(2-3-4)
    Wastewater Treatment Technology
     บุรพวิชา : 0218222 
   ศกึษาแหลง่กำาเนดิน้ำาเสยี สมบตัขิองน้ำาเสยีดา้นกายภาพ 
เคมี ชีวภาพ การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ กระบวนการบำาบัดทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ ระบบบำาบัดน้ำาเสีย กฎหมายควบคุมน้ำาทิ้งจาก
แหล่งกำาเนิดแต่ละประเภท และฝึกปฏิบัติ
0218352 หลักการนำาของเสียมาใช้ประโยชน ์ 3(2-3-4)
     Principles of Waste Utilization   
   ศึกษาหลักการของการนำาของเสียจากครัวเรือน ภาค
เกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม มาใช้ประโยชน์ การแปรเปลี่ยน
ของเสียเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ  
โดยมีการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ขั้นตอนการจัดทำาคาร์บอนฟุตพรินท์ การประเมินวัฏจักรของ
กระบวนการแปรเปลี่ยนของเสีย และฝึกปฏิบัติ
0218361   ระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรม 2(1-2-3)
   ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
   Research Method and Morality
   in Environmental Science
   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณและจริยธรรมของวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 
สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัยทางชวีภาพ กำาหนดประเด็นปญัหาการวจิยั
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนำาเสนอเป็นเค้าโครงการวิจัย
0218362   กรณีศึกษาทางสิ่งแวดล้อม 2(1-2-3)
    Environmental Case Study
   ศึกษาดูงานภาคสนาม ทั้งในสถานที่ประกอบการและ
ชมุชน และจดัทำาโครงการเพือ่แกไ้ขปญัหาส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบ
การและชุมชน

0218371 ความหลากหลายทางชีวภาพ 2(2-0-4)
   และการอนุรักษ์ 
   Biodiversity and Conservation
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ องค์ประกอบ และระดับ
ของความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินสถานภาพและดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยแ์ละความหลากหลายทางชวีภาพ 
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0218372 สิ่งแวดล้อมศึกษา 2(2-0-4)
   Environmental Education
   ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 
แนวทางให้ความรู้ด้านสิ่ งแวดล้อม วิธีการส่งเสริม เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
0218373 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการ 2(2-0-4)
   สิ่งแวดล้อม    
   Local Wisdom for Environmental Management 
   ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่ง
แวดล้อม การใช้หลักวิทยาศาสตร์อธิบาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม และฝึกสืบค้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
0218374 พื้นที่ชุ่มน้ำาและการอนุรักษ ์ 2(2-0-4)
    Wetland and Conservation
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำา การใช้ประโยชน์ และ
ปัญหาของพื้นที่ชุ่มน้ำาในระดับประเทศและระดับโลก การอนุรักษ์พื้นที่
ชุ่มน้ำา กฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงาน
0218375   ทรัพยากรดินและการอนุรักษ์ 2(2-0-4)
    Soil Resource and Conservation
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การพงัทลาย และความเสือ่มโทรมของดนิ ขอ้จำากดัดา้นการใชป้ระโยชน์
ของทรัพยากรดินและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม มาตรการและข้อ
กำาหนดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
0218376 ทรัพยากรสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ 3(2-3-4)
    Wildlife and Conservation
   ศึกษาประเภท บทบาท และหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อม ของ
สัตว์ป่าในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยง
ลกูด้วยนม  มาตรการและข้อกำาหนดทีเ่ก่ียวข้องกับการอนุรกัษ์และการ
จัดการสัตว์ป่า ศึกษานอกสถานที่ และฝึกปฏิบัติ
0218417   หลักการจัดการลุ่มน้ำา 3(2-3-4)
    Principles of Watershed Management
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการจดัการลุม่น้ำา ขอบเขต ทรัพยากร 
หลัก และวิธีปฏิบัติในการจัดการลุ่มน้ำา พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์  ผลกระ
ทบจากกจิกรรมของมนษุยท์ีม่ตีอ่ลุม่น้ำา การวางแผนและนโยบายในการ
จัดการลุ่มน้ำาอย่างยั่งยืน และกรณีศึกษา
0218418 ภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
   สภาวะแวดล้อมของโลก   
   Natural Disaster and Global Environment Change
       ศกึษาประเภท สาเหต ุกระบวนการเกดิและผลกระทบของ
ภยัพบัิติธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาวะแวดลอ้ม ทัง้ทีเ่กดิขึน้จาก
การกระทำาของมนุษย์และที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และกรณีศึกษา
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0218425 อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6)
    Occupational Health in Workplaces
   ศกึษาอาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในสถานประกอบการ 
ปัญหาสุขภาพอนามัย วิธีการควบคุมและการป้องกันอันตราย
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบอาชีพ การเลือกใช้เคร่ืองป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล หลักการยศาสตร์ การสุขาภิบาลในสถาน 
ประกอบการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
0218426 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
    Energy and Environment 
   ศึกษาทิศทางการผลิตและการใช้พลังงานระดับโลกและ
ระดับประเทศ สาเหตุของมลภาวะจากการใช้พลังงานฟอสซิล และ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานชีวภาพและ
ระบบนิเวศ ข้อดีข้อเสียของแหล่งที่มาของพลังงาน และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้า การวิเคราะห์ต้นทุน
ผลประโยชน์ และลดการใช้พลังงานโดยการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง
แวดล้อม
0218432   การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
    Environmental Risk Assessment 
     บุรพวิชา : 0218113
   ศึกษาหลักการ วธิีการประเมนิความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 
การประเมินความเส่ียงจากการใช้สารเคมี สารพิษ สารอันตราย และ
อุบัติภัยอย่างเป็นระบบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์
และระบบนิเวศ  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การใช้ดัชนีชีวภาพในการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อนำาไป
สู่การตัดสินใจหามาตรการป้องกัน แก้ไข หรือลดความเสี่ยง
0218433   การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 2(2-0-4)
   สิ่งแวดล้อม    
   Monitoring and Auditing of Environmental Quality
ศกึษาสถานการณม์ลพษิในภาพรวมของประเทศไทย ปัญหามลพษิและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทำาระบบและแผน
ติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเก่ียวกับการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
0218445   กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
    Environmental Law
   ศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งในอดีต
และปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม
0218446 เศรษฐสังคมเกี่ยวกับการจัดการ 3(3-0-6)
   สิ่งแวดล้อม   
   Socio-Economic of Environmental Management
   ศึกษาแนวคิดและความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และการเมอืงทีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจเกีย่วกบัการจัดการ
สิง่แวดลอ้ม นโยบายและการปฏบิตักิารเพือ่นำาไปประยกุตใ์นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0218447   หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(3-0-6)
     Principles of Land Use
   ศึกษาวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์ท่ีดินของไทย ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจำาแนก
ประเภทของทีด่นิเพือ่การใช้ประโยชน ์นโยบายของรฐัและการวางแผน
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน

0218448 การวางผังเมือง 2(2-0-4)
   Urban Planning
   ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์ในการวางผังเมืองและสภาวะ
แวดล้อมของชุมชนในเมืองและในชนบท  การจัดแบ่งขอบเขต  องค์
ประกอบและการกระจายตัวของประชากรในชุมชน  รวมทั้งความร่วม
มือ  และบทบาทของประชาชนในการจัดการด้านผังเมืองเพื่อการวาง
ผังที่เหมาะสม
0218453   เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
    Environmental Biotechnology   
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม  การ
ใช้เทคนคิทางเทคโนโลยชีีวภาพ กระบวนการทางชีวภาพ และวศิวกรรม
กระบวนการทางชีวภาพในการติดตาม ควบคุม และบำาบัดของเสียเพื่อ
การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ
0218454   เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(2-3-4)
    Air Pollution Treatment Technology
   ศึกษาเทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ 
ประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การเลือก
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
0218455 เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
   Microbial Technology for Environment
   ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานในการนำาเทคโนโลยี
จุลินทรีย์มาใช้แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสารพิษที่ปนเปื้อนใน 
สิง่แวดลอ้ม การสรา้งผลติภณัฑจ์ากผลผลติทีม่ปีระโยชนต่์อสิง่แวดลอ้ม 
การตดิตามตรวจวดัสารมลพษิสิง่แวดลอ้มโดยวธิทีางจลุชวีวทิยา  ศึกษา
ดูงานและฝึกปฏิบัติ
0218456   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-3-4)
   เพื่องานด้านสิ่งแวดล้อม   
   Geographical Information System
   for Environmental Work
   ศกึษาการใชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละการประยกุต์
ใช้ในงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการวิเคราะห์ 
รวบรวม แสดงผล เพือ่การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดแลอ้ม 
และฝึกปฏิบัติ
0218457   การจำาลองแบบทางวิทยาศาสตร ์ 3(2-3-4)
   สิ่งแวดล้อม    
   Modeling in Environmental Science
     ศึกษาการวิเคราะห์ระบบและการจำาลองแบบทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้าง 
แบบจำาลองเพื่อการประมวลผล และทำานายผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หลักการนำาแบบจำาลองไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติ
0218463   สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  1(0-2-1)
    Seminar on Environmental Science 
   สมัมนาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
0218477 เกษตรอินทรีย์ 2(2-0-4)
    Organic Farming
   ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และกระบวนการผลิตพืช
และสตัวโ์ดยหลกัเกษตรอนิทรยี ์วสัดุและสารทีอ่นญุาตใหใ้ช้ มาตรฐาน
สนิคา้ การรบัรองมาตรฐาน การตลาดสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์การเลอืกใช้
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการผลติ และพฒันาคณุภาพของผลผลติเกษตร
อินทรีย์ และศึกษาดูงาน
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0218478 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2(2-0-4)
   Sustainable Environmental Development
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการอนรุกัษแ์ละการพฒันา
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื การประยกุตแ์นวพระราชดำารปิรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และกรณีศึกษา
0218481   โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-9-0)
     Research Project in Environmental Science
   ทำาวจิยัทางวิทยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้มหรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยการแนะนำาและกำากบัดแูลของคณะกรรมการทีป่รกึษา และนำาเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการของสาขาวิชา
0218482   การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(0-9-0)
    Practicum in Environmental Science
   ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับงานทาง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
0218483   สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
     Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ดำาเนิน
งานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสหกิจศึกษา  มีระยะเวลา 
1 ภาคเรียน
0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
   Statistics Analysis 1 
   ศึกษาสถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไค
กำาลงัสอง  การแจกแจงที  การแจกแจงเอฟ  การแจกแจงการชกัตวัอยา่ง 
การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบด้วยซี 
การทดสอบด้วยที การทดสอบด้วยเอฟ และการทดสอบด้วยไคกำาลัง
สอง การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

0225211 จุลชีววิทยา  3(3-0-6)
   Microbiology
   บุรพวิชา : 0207101  และ 0207191
   ศึกษาหลักการทางจุลชีววิทยา โครงสร้างของจุลชีพ 
พันธุกรรม กระบวนการในการดำารงชีวิตและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
เจริญเติบโต การจัดหมวดหมู่ และบทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร 
การเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและการแพทย์
0225291   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
    Microbiology Laboratory 
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
          เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับเน้ือหา
รายวิชาจุลชีววิทยา
0225335   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
    Environmental Microbiology
     บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศกึษาหนา้ทีแ่ละกลไกการทำางานของจุลนิทรยีท์ีม่บีทบาท
ในกระบวนการทางสิง่แวดลอ้ม ปฏสิมัพนัธ์ของจุลนิทรยีใ์นสิง่แวดลอ้ม
ประเภทตา่งๆ รปูแบบ วธิกีารนำาจลุนิทรยีม์าใชป้ระโยชนใ์นงานดา้นสิง่
แวดล้อม และการแก้ไขสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 รอบรู้ทฤษฎี มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาสังคมด้วยศาสตร์ฟิสิกส์ 
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติต้องอาศัยความรู ้
 ความสามารถในวิทยาการสาขาวชิาตา่งๆ ฟสิกิสเ์ปน็สาขาวชิาหนึง่ 
 ซึง่เปน็พืน้ฐานของวทิยาศาสตรธ์รรมชาตแิละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ 
 ของทกุสาขาเน่ืองจากขอบเขตของฟสิกิสมี์การศกึษาละเอยีดระดบั 
 เลก็กวา่อะตอมจนถงึระดบัเอกภพ ดงันัน้ ฟสิกิสจ์งึมคีวามสำาคญัต่อ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการวัด  
 การใช้เครื่องมือ และการแปลผลการวัด เป็นต้น 
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มคีวามรูท้ฤษฎ ีมทีกัษะปฏบิตั ิสามารถปฏบัิตงิานทางดา้นฟสิกิส ์
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอาศัยหลักการทาง 
  วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้
 3. มคีวามคดิสรา้งสรรค ์รูเ้ทา่ทนัเทคโนโลย ีและเลอืกใชเ้ทคโนโลย ี
  ได้อย่างคุ้มค่า
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์  เป็นหลักสูตร 4 ปี  
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต   
 ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
 วิชาแกน   30 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   51 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 - วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา  3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
 วิชาแกน   30 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   51 หน่วยกิต
 0209201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 0209202 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
 0209211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 0209212 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6)
 0209221 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
 0209231 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6)
 0209291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
 0209292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
 0209301 ฟิสิกส์เชิงคำานวณ 1 3(2-3-4)
 0209331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
 0209332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
 0209341 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-4)
 0209351 ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 3(3-0-6)
 0209352 ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 3(3-0-6)
 0209353 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)
 0209371 หลักการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3(2-3-4)
 0209391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 1(0-3-0)
 0209392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2(0-6-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2555
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 0209421 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6)
 0209491 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-3-0)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 0209302 ฟิสิกส์เชิงคำานวณ 2 3(2-3-4)
 0209311 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
 0209312 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0209321 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)
 0209333 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6)
 0209334 ฟิสิกส์เลเซอร์ 3(3-0-6)
 0209342 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4)
 0209354 ฟิสิกส์อะตอม 3(3-0-6)
 0209355 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
 0209356 ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6)
 0209357 ฟิสิกส์สุขภาพ 3(3-0-6)
 0209361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6)
 0209362 ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ 3(3-0-6)
 0209363 ฟิสิกส์วัสดุ 3(3-0-6)
 0209364 ฟิสิกส์พลาสมา 3(3-0-6)
 0209365 ฟิสิกส์สุญญากาศ 3(2-3-4)
 0209372 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)

 0209373 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0209374 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0209375 พลังงานสุริยะ 3(3-0-6)
 0209376 พลังงานลม 3(3-0-6)
 0209377 เทคโนโลยีการอบแห้ง 3(2-3-4)
 0209378 ปฏิบัติงานอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ 2(1-3-2)
 0209451 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6)
 0209471 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 3(3-0-6)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0209492 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ 3(0-9-0)
 และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
 0209493 การฝึกงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0)
 0209494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
    และเทคโนโลยี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิ หรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาฟิสิกส์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 0209102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)    
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) ........... ภาษาเลือก 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0209202 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0209212 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6)
0209201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 0209221 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
0209291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 0209231 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6)
0209211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 0209292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   22

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0209301 ฟิสิกส์เชิงคำานวณ 1 3(2-3-4) 0209332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
0209331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6) 0209352 ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 3(3-0-6)
0209341 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-4) 0209353 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)
0209351 ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 3(3-0-6) 0209371 หลักการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3(2-3-4)
0209391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 1(0-3-0) 0209392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2(0-6-0)
0209...... วิชาเอกเลือก 3(........) 0209...... วิชาเอกเลือก 3(........)
............ วิชาเลือกเสรี 3(........) 0209...... วิชาเอกเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   21

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 ...........	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)
	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)
	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)
	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0209202	 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์	2	 3(3-0-6)
	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0209212	 กลศาสตร์	2	 3(3-0-6)
	 0209201	 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์	1	 3(3-0-6)	 0209221	 อุณหพลศาสตร์	 3(3-0-6)
	 0209291	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)	 0209231	 การสั่นและคลื่น	 3(3-0-6)
	 0209211	 กลศาสตร์	1	 3(3-0-6)	 0209292	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)
	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)	 	 	 	
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 22

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	 0209102	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	2	 3(3-0-6)
	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)
	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 	 	 	
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0209301	 ฟิสิกส์เชิงคำานวณ	1	 3(2-3-4)	 0209332	 แม่เหล็กไฟฟ้า	2	 3(3-0-6)
	 0209331	 แม่เหล็กไฟฟ้า	1	 3(3-0-6)	 0209352	 ฟิสิกส์แผนใหม่	2	 3(3-0-6)
	 0209341	 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	 3(2-3-4)	 0209353	 กลศาสตร์ควอนตัม	1	 3(3-0-6)
	 0209351	 ฟิสิกส์แผนใหม่	1	 3(3-0-6)	 0209371	 หลักการเครื่องมือวิทยาศาสตร์	 3(2-3-4)
	 0209391	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	3	 1(0-3-0)	 0209392	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง	 2(0-6-0)
	 0209......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0209......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 0209......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21
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0202111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ์ ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์ และการประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2  3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111 
   ศึกษาลำาดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย อุณหพลศาสตร์ 
เบื้องต้น และจลนพลศาสตร์ 
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101
   ศึกษาสมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ 
เบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   ฝกึเทคนคิการใชอ้ปุกรณ ์ความปลอดภยัในการปฏบิตักิาร 
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐาน และกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสรา้งและหนา้ท่ีของเซลล ์กระบวนการเมแทบอลิซึม การสงัเคราะห์
ดว้ยแสง  การหายใจระดบัเซลล ์วฏัจกัรของเซลลแ์ละการแบ่งเซลล ์หลกั
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principle of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาโครงสร้างของพืช สารอาหาร การดูดซึม 
การลำาเลยีง การหายใจ และการคายน้ำาสารควบคมุการเจรญิเติบโตและ
ตอบสนองและการสบืพนัธุข์องพชื ศกึษาโครงสรา้งและการทำางานของ
ระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่าง
และการเคลือ่นที ่ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบภมูคิุม้กนั โภชนาการและ
ระบบย่อยอาหาร การหายใจ การรักษาสมดุลและการขับถ่าย ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมนและระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 
กลศาสตรข์องของไหล การเคลือ่นทีแ่บบคลืน่ เสยีง แสง ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 2
   บุรพวิชา : 0209101 และ 0209191
   ศกึษาความโนม้ถว่ง โมเมนตมั พลงังาน การเคลือ่นทีแ่บบ
หมนุ กลศาสตรข์องระบบอนภุาคและวตัถแุขง็เกร็ง คณุสมบัตขิองสสาร 
อนัตรกริยิาทางไฟฟา้และอนัตรกริยิาทางแมเ่หลก็ สนามแมเ่หลก็ไฟฟา้
ที่ขึ้นกับเวลา ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
0209191 ปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0209201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
   Mathematical Physics 1
   บุรพวิชา : 0202112
   ศึกษาพีชคณิตของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และสนาม
เวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ตามผิว และตามปริมาตร ตัวดำาเนินการ 
เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ และเคิร์ล ทฤษฎีของเกาส์ สโตกและกรีน 
อนกุรมฟเูรยีรแ์ละผลการแปลงฟเูรยีร ์และการวเิคราะหจ์ำานวนเชงิซอ้น
0209202 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
   Mathematical Physics 2
   บุรพวิชา : 0209201
   ศึกษาการหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่
หนึง่ อนัดบัทีส่อง และสมการเชงิอนพัุนธ์ยอ่ย แคลคลูสัของการแปรผัน 
ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันเฉพาะและค่าเฉพาะ ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก และ 
ผลการแปลงลาปลาซ
0209211 กลศาสตร์ 1  3(3-0-6)
   Mechanics 1
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาหลักกลศาสตร์ของนิวตัน การเคลื่อนที่ของ
อนุภาคในหนึ่ง สอง และสามมิติ ระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง และ 
ความโน้มถ่วง

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0209421 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6) 0209493 การฝึกงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0)
0209491 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-3-0)  หรือ 
0209492 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ 3(0-9-0) 0209494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0209...... วิชาเอกเลือก 3(........)  หรือ 
0209...... วิชาเอกเลือก 3(........) 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
............ วิชาเลือกเสรี 3(........)  และเทคโนโลยี  
     รวมหน่วยกิต   16   รวมหน่วยกิต   3-6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61
	 0209421	 ฟิสิกส์เชิงสถิติ	 3(3-0-6)	 0209493	 การฝึกงานทางฟิสิกส์	 3(0-9-0)
	 0209491	 สัมมนาทางฟิสิกส์	 1(0-3-0)	 	 หรือ 
	 0209492	 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์	 3(0-9-0)	 0209494	 สหกิจศึกษา																																																			6(0-18-0)
	 0209......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 	 หรือ 
	 0209......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 3(2-2-5)
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 	 	 	
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 16	 	 	 รวมหน่วยกิต	 3	-	6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	138		หน่วยกิต
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0209212 กลศาสตร์ 2  3(3-0-6)
   Mechanics 2
   บุรพวิชา : 0209211
   ศึกษาระบบพิกัดเคลื่อนที่ สมการของลากรองจ์ สมการ
การเคลื่อนที่ของแฮมิลตัน และจาโคบี เทนเซอร์และอินเนอร์เชียเทน
เซอร์ และการหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง
0209221 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
   Thermodynamics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัความร้อนและอณุหพลศาสตรเ์บ้ือง
ต้น กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ สภาวะแม่เหล็ก
พารา กฎขอ้ทีส่ามของอณุหพลศาสตร ์ระบบทางอณุหพลศาสตรอ์ยา่ง
ง่าย และสมดุลของเฟส
0209231 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6)
   Vibrations and Waves
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาการสั่นอิสระ การสั่นแบบมีการหน่วงและการ 
กระตุ้น คลื่นเคลื่อนที่ การรวมกันของคลื่น
0209291 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 1
   บุรพวิชา : 0209101
   ปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับกลศาสตร์ ไฟฟ้า การสั่นและคลื่น 
เสียง และแสง
0209292 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0209102
   ปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับของไหล อุณหพลศาสตร์ และ 
แม่เหล็กไฟฟ้า
0209301 ฟิสิกส์เชิงคำานวณ 1 3(2-3-4)
   Computational Physics 1
   บุรพวิชา : 0209201
   ศึกษาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การคำานวณค่าราก
ของฟังก์ชันต่างๆ การประมาณค่าในช่วงการคำานวณค่ารากของระบบ
สมการเชงิเสน้ การหาคา่อนพุนัธแ์ละปรพินัธเ์ชงิตวัเลข การหาผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ และฝึกปฏิบัติ
0209302 ฟิสิกส์เชิงคำานวณ 2 3(2-3-4)
   Computational Physics 2
   บุรพวิชา : 0209202
   ศึกษาการวิเคราะห์ฟูเรียร์ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย และหลักการจำาลองแบบทางฟิสิกส์ และฝึก
ปฏิบัติ
0209311 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
   Fluid Mechanics
   บุรพวิชา : 0209211
   ศกึษาพฤตกิรรมของของไหล ปญัหาขอบเขตของของไหล 
สถิตศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ของไหล อุทกพลศาสตร์และอากาศ
พลศาสตร์
0209312 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introductory Astronomy
   ศึกษาระบบท้องฟ้า เวลา การวัดและเครื่องมือทาง
ดาราศาสตร์ ดวงอาทิตยแ์ละระบบสรุยิะ เนบวิลา ดาวฤกษ ์ววิฒันาการ
ของดาว กาแล็กซี เอกภพ และจักรวาลวิทยา

0209321 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)
   Heat Transfer
   ศึกษาหลักการ กระบวนการถ่ายเทความร้อน การนำา
ความร้อนชนิดสม่ำาเสมอและไม่สม่ำาเสมอในหนึ่งและสองมิติ เทคนิค
ในการแก้ปัญหาโดยวิธีการเชิงตัวเลขและกราฟฟิค การพาความร้อน
และการแผ่รังสีความร้อน
0209331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
   Electromagnetism 1
   บุรพวิชา : 0209102, 0209202
   ศกึษาทฤษฎขีองไฟฟา้สถติโดยใชต้วัดำาเนนิการเชงิอนพุนัธ์
สมการลาปลาซ ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าสม่ำาเสมอ การเหนี่ยวนำา 
แม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า สารแม่เหล็กและ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
0209332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
   Electromagnetism 2
   บุรพวิชา : 0209331
   ศกึษาสมการของแมกซ์เวลล์ คลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้ และการ
แผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
0209333 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6)
   Optics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาธรรมชาติของแสง การหักเหและการสะท้อนที่ 
ผิวโค้ง ความคลาดและการแก้ความคลาด ทัศนูปกรณ์ ความเร็วแสง 
มาตรทางแสง การแทรกสอด การเลีย้วเบน โพลาไรเซชนั สเปกตรมั และ 
การประยุกต์ทางแสง
0209334 ฟิสิกส์เลเซอร์ 3(3-0-6)
   Laser Physics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาสมบัติของแสงเลเซอร์ อันตรกิริยาระหว่างคลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้าและอะตอม หลักการของเลเซอร์ ชนิดของระบบเลเซอร์ 
กำาเนิดฮาร์มอนิกอันดับสอง การประยุกต์และความปลอดภัยในการ
ใช้เลเซอร์
0209341 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-3-4)
   Fundamental Electronics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาสารก่ึงตัวนำา ไดโอดและวงจรไดโอด ทรานซิสเตอร์
และการใช้งาน วงจรสวิตซ์ วงจรกำาเนิดสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณ 
ออพแอมป์ วงจรขยายเสียงและการจัดระบบเครื่องขยายเสียง และฝึก
ปฏิบัติ
0209342 อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-3-4)
   Electronics
   บุรพวิชา : 0209341
   ศึกษาหลักการวิเคราะห์วงจร การวิเคราะห์วงจรทราน 
ซิสเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ การขยายสัญญาณกระแสตรงและ
กระแสสลับ และฝึกปฏิบัติ
0209351 ฟิสิกส์แผนใหม่ 1 3(3-0-6)
   Modern Physics 1
   บุรพวิชา : 0209102, 0209202
   ศึกษาทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ความล้มเหลวของฟิสิกส์
แบบฉบับและกำาเนิดแนวคิดเชิงควอนตัม ทวิภาพของอนุภาคและคลื่น 
กลุม่คลืน่ หลกัความไมแ่นน่อน สมการชเรอดงิเงอร ์อะตอมและโมเลกลุ 
รังสีเอกซ์ และเลเซอร์
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0209352 ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 3(3-0-6)
   Modern Physics 2
   บุรพวิชา : 0209351
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์สถานะของของแข็ง 
กลศาสตร์เชิงสถิติ นิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี อนุภาคมูลฐาน และจักรวาลวิทยา
0209353 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6
   Quantum Mechanics 1
   บุรพวิชา : 0209202, 0209351
   ศึกษาแนวคิดของกลศาสตร์ควอนตัม ตัวดำาเนินการเชิง
คณิตศาสตร์ ปัญหาค่าเฉพาะและคอมมิวเตชัน สัจพจน์ของกลศาสตร์ 
ควอนตมัและสมการชเรอดงิเงอร ์ปญัหาในหนึง่มติขิองระบบทีถ่กูกกัขัง
และไมก่กัขงั ปญัหาสามมิตแิละโมเมนตมัเชิงมุม อะตอมไฮโดรเจนและ
สปินของอิเล็กตรอน
0209354 ฟิสิกส์อะตอม 3(3-0-6)
   Atomic Physics
   บุรพวิชา : 0209351
   ศึกษากระบวนการชนกันของอะตอมและโมเลกุล  
การกระเจิง สภาวะกระตุ้น การแตกตัวเป็นไอออน การแลกประจุ 
การรวมตัวซ้ำา การแตกตัวเป็นไอออนโดยแสง โครงสร้างสเปกตรัมของ
อะตอมและโมเลกุล ความเข้มของสเปกตรัม การวัดสเปกตรัมและการ
แปรผล และโอกาสของการเปลี่ยนย้าย
0209355 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
   Nuclear Physics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาโครงสร้างอะตอม องค์ประกอบและสมบัติของ
นิวเคลียส ไอโซโทปและมวลของนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีและอนุภาคกับสสาร เครื่องมือวัดและ
การวัดรังสี เครื่องเร่งอนุภาค แรงนิวเคลียร์ แบบจำาลองของนิวเคลียส 
การสลายตัวแบบแอลฟา บีตา และแกมมา ฟิสิกส์ของนิวตรอน  
ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแบ่งแยกและหลอมตัว และแหล่งพลังงาน
นิวเคลียร์
0209356 ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6)
   Elementary Particle Physics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึ กษาสมบัติ ของอนุภาค ท่ี เส ถียรและกึ่ ง เ สถี ย ร 
แบบจำาลองแรงของยูคาวา ไพออน ทฤษฎี การกระเจิง แพริตีและการ
ไม่คงที่ในอันตรกิริยาแบบอ่อน อนุภาคเรโซแนนซ์ การจำาแนกอนุภาค
และควาร์ก
0209357 ฟิสิกส์สุขภาพ 3(3-0-6)
   Health Physics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาความรู้ เ ก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์  รังสีและ
กมัมนัตภาพรงัส ีอนัตรกิรยิาของรงัสกัีบวัตถุ การวัดปรมิาณรงัส ีหนว่ย
วัดทางรังสี เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์สุขภาพ การปรับเทียบ เครื่องมือวัด
รังสี ต้นกำาเนิดรังสีและเครื่องกำาบังรังสี การใช้รังสีเพื่อสุขภาพ ผลทาง
ชีววิทยาของรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสี
0209361 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6)
   Solid State Physics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศกึษาการยดึเหนีย่วในผลกึ การกระจายของคลืน่ โดยผลกึ 
สมบตัเิชงิความรอ้นของของแขง็ แบบจำาลองอเิลก็ตรอนอสิระของโลหะ 
และทฤษฏีแถบพลังงานของของแข็ง

0209362 ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ 3(3-0-6)
   X-rays Crystallography
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาโครงสร้างของผลึก ฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ การเลี้ยว
เบนรังสีเอกซ์ หลักการหาโครงสร้างของผลึกโดยใช้รังสีเอกซ์ การเลี้ยว
เบนเนื่องจากผลึกและการประยุกต์
0209363 ฟิสิกส์วัสดุ  3(3-0-6)
   Material Physics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับฟิสิกส์ของวัสดุ สมบัติเชิงกล 
ความร้อน ไฟฟ้า แม่เหล็ก และแสงของวัสดุ สมบัติเฉพาะของวัสด ุ
เซรามิก โลหะ และพอลิเมอร์
0209364 ฟิสิกส์พลาสมา 3(3-0-6)
   Plasma Physics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาความรู้เก่ียวกับพลาสมา การเคลื่อนที่ของอนุภาค
เดี่ยว ของไหลแบบพลาสมา กระบวนการชนกันในพลาสมา คลื่นใน
พลาสมา อเสถียรภาพในพลาสมา พลศาสตร์ของพลาสมา ทฤษฎีจลน์
ของพลาสมา พลาสมาของดวงอาทิตย์และอวกาศ พลาสมาและการ
ประยุกต์
0209365 ฟิสิกส์สุญญากาศ 3(2-3-4)
   Vacuum Physics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาพฤติกรรมของแก๊ส หลักการของเครื่องสูบ
สุญญากาศและหลักการวัดสุญญากาศ อุปกรณ์การวัดสุญญากาศ 
การตรวจหารอยรั่วในระบบสุญญากาศ ส่วนประกอบและวัสดุที่ใช้ใน
ระบบสุญญากาศ และการประยุกต์ และฝึกปฏิบัติ
0209371 หลักการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3(2-3-4)
   Scientific Instrumentation
   บุรพวิชา : 0209102
   ศกึษาทฤษฎแีละหลกัการทางฟสิกิสข์องระบบเครือ่งมอืที่
ใช้ในงานวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติ
0209372 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introductory Geophysics
   บุรพวิชา : 0209102
   ศึกษาระบบสุริยะกับโลก การหมุนและรูปทรงของโลกกับ
ความโน้มถ่วง คลื่นไหวสะเทือนและแผ่นดินไหว กัมมันตภาพรังสีและ
อายุของโลก สนามแม่เหล็กโลกและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล และการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลก
0209373 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introductory Meteorology
   บุรพวิชา : 0209101
   ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศโลก อุณหภูมิ ความกดอากาศ 
ลม ความชื้น ความทรงตัวของบรรยากาศ การระเหย การก่อตัวของ
เมฆและน้ำาค้าง มวลอากาศ แนวปะทะของมวลอากาศและพายุ การ
ปั่นป่วนของอากาศ และหลักการพยากรณ์อากาศ
0209374 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introductory Oceanophysics
   บุรพวิชา : 0209101
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัสมทุรศาสตรฟ์สิกิส ์การเกดิ การคน้
พบ และลกัษณะทางกายภาพของมหาสมทุร อทิธพิลของชัน้บรรยากาศ
ที่มีต่อมหาสมุทร การได้รับความร้อนของมหาสมุทร ลักษณะ
การเคลื่อนที่ของคลื่นในมหาสมุทร กระแสน้ำา และกระบวนการทาง
ฟิสิกส์บริเวณชายฝั่ง
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0209375 พลังงานสุริยะ 3(3-0-6)
   Solar Energy
   ศึกษาลักษณะทั่วไปของรังสีอาทิตย์ การดูดกลืน การ
สะท้อนและการกระเจิงรังสีอาทิตย์ การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลรังสี
อาทติย์ ผลของบรรยากาศตอ่รงัส ีทฤษฎตีวัรับรังสอีาทติย ์การเกบ็และ
การสะสมความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และการประยุกต์พลังงานสุริยะ
0209376 พลังงานลม  3(3-0-6)
   Wind Energy
   ศึกษาปัจจัยการเกิดลม คุณสมบัติของลม ลักษณะ
ภูมิประเทศต่อการเคลื่อนที่ของกระแสลม การตรวจวัดและวิเคราะห์
ศกัยภาพพลังงานลม ชนดิและหลกัการทำางานของกังหนัลม ววิฒันาการ 
และการประยุกต์
0209377 เทคโนโลยีการอบแห้ง 3(2-3-4)
   Drying Technology
   ศึกษาคุณสมบัติของอากาศชื้น การเคลื่อนที่ของอากาศ 
ความชืน้สมดลุ คณุสมบตัทิางกายภาพและคณุสมบตัทิางความรอ้นของ
อาหาร วตัถดุบิและผลติภณัฑล์กัษณะตา่งๆ เทคโนโลยกีารอบแหง้และ
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และฝึกปฏิบัติ
0209378 ปฏิบัติการอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ 2(1-3-2)
   Instrumental Workshop in Physics
   ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โรงงาน  
ฝึกใช้ ออกแบบ ซ่อม สร้างเครื่องมือทางฟิสิกส์ 
0209391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 3
   บุรพวิชา : 0209292
   ปฏบัิตกิารท่ีสอดคลอ้งกับเนือ้หาวิชาฟสิกิสแ์ผนใหมฟ่สิกิส์
อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209392 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2(0-6-0)
   Advanced Physics Laboratory
   บุรพวิชา : 0209391
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 
ขั้นสูง
0209421 ฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6)
   Statistical Physics
   บุรพวิชา : 0209221
   ศกึษากลุม่ทางสถิต ิฟงัก์ชนัพารทิ์ชัน และแกรนด-์พารท์ชิั
น ฟังก์ชันพาร์ทิชันของระบบอย่างง่ายและความเกี่ยวเนื่องกับปริมาณ
ทางอุณหพลศาสตร์ และสถิติควอนตัม
0209451 กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6)
   Quantum Mechanics 2
   บุรพวิชา : 0209353
   ศึกษากลศาสตร์เมทริกซ์ ทฤษฎีการรบกวน อะตอมที่
มีอิเล็กตรอนตัวเดียวและอันตรกิริยา สปินออร์บิท การแผ่และการ 
ดดูกลนืรังส ีการเปลีย่นสถานะโดยรงัสแีละกฎการเลอืก อนุภาคเหมอืน
กันทุกประการ อะตอมฮีเลียมและอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว 
ตารางธาตุ โมเลกุล และการยึดเหนี่ยวของโมเลกุล

0209471 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์ 3(3-0-6)
   Special Topics in Physics
   ศึกษาเรื่องที่น่าสนใจ ทันสมัย หรือค้นพบใหม่ทางฟิสิกส์
โดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาในหลักสูตร
0209491 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(0-3-0)
   Seminar in Physics
   สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์
0209492 โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ 3(0-9-0)
   Research Project in Physics
   ทำาโครงงานหรือวิจัยทางฟิสิกส์ นำาเสนอด้วยวาจาและ
เขียนเป็นรายงานวิจัย
0209493 การฝึกงานทางฟิสิกส์ 3(0-9-0)
   Practicum in Physics
   ฝกึปฏบิตังิานทางฟสิกิสห์รอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้งในหนว่ยงาน
หรือสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 
0209494 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ดำาเนิน
งานเกี่ยวข้องทางฟิสิกส์ตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาค
เรียน
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศึกษาความสำาคัญของผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจ 
โอกาสของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความรู้ทั่วไปสำาหรับผู้เริ่มต้นประกอบการ
ธุรกิจการจัดทำาและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการ
ธุรกิจใหม่ การหาแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
การบริหารการผลิตและการตลาดฝึกจัดทำาและนำาเสนอแผนธุรกิจ
สำาหรับการประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
   Statistical Analysis 1
   ศึกษาสถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไค
กำาลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงการชักตัวอย่าง 
การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดลอบซี การ
ทดสอบที การทดสอบเอฟ และการทดสอบไคกำาลังสอง การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
เชิงเส้นอย่างง่าย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ปญัญา จรยิธรรม นำาการพฒันา เพิม่คณุคา่ชวีติและสงัคมด้วยเคมี
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมุง่เนน้พฒันาผูเ้รยีนให้
เปน็ผูม้คีณุธรรม จริยธรรม และรอบรูใ้นศาสตรท์างด้านเคม ีคดิอยา่งมี
เหตผุลและสรา้งสรรค ์สามารถประยกุตอ์งคค์วามรูใ้นวชิาชพีเพือ่พฒันา
ตนเองและสังคม
 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 เพือ่ผลติบณัฑติ สาขาวชิาเคมี ท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม ความรบัผดิชอบ 
และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางเคมี  
 2. คดิวเิคราะห ์และแกป้ญัหาอยา่งเปน็ระบบและสามารถนำาความรู ้
ไปประยุกต์ในวิชาชีพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
 3. สามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
 4. มีจรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เป็นหลักสูตร 4 ปี
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
 วิชาแกน   31 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   69 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   53 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต
 - วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)

 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาแกน   31 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   69 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   53 หน่วยกิต
 0204201 คณิตศาสตร์สำาหรับเคม ี 2(2-0-4)
 0204202 โปรแกรมสำาเร็จรูปและสารสนเทศทางเคม ี 3(2-2-5)  
 0204211 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
 0204212 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
 0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
 0204222 เคมีอินทรีย์ 2 2(2-0-4)
 0204231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4)
 0204291 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-0)
 0204292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0)
 0204293 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0)
 0204294 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-0)
 0204321 เคมีอินทรีย์ 3 2(2-0-4)
 0204322 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 3(3-0-6)
 0204331 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2(2-0-4)
 0204332 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 2(2-0-4)
 0204341 ชีวเคมี  4(4-0-8)
 0204351 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 0204352 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 3(3-0-6)
 0204371 เคมีสะอาด 2(2-0-4)
 0204372 ความปลอดภัยและการจัดการทางเคมี 2(1-2-3)
 0204391 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)
 0204392 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 2(0-6-0)
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 0204393 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0)
 0204394 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
 0204395 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 2(1-2-3)
 0204461 สัมมนา  1(0-3-0)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต
 0204311 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 2(2-0-4)
 0204312 เคมีชีวอนินทรีย์ 2(2-0-4)
 0204313 การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน 2(2-0-4)
 0204314 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอนินทรีย์ 2(2-0-4)
 0204323 ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 2(2-0-4)
 0204324 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2(2-0-4)
 0204325 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4)
 0204326 วิธีการตรวจสอบทางพฤกษเคมี 2(1-2-3)
 0204333 เคมีเชิงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2(2-0-4)
 0204334 อุณหพลศาสตร์เคมี 2(2-0-4)
 0204335 จลนพลศาสตร์เคมี 2(2-0-4)
 0204336 เคมีควอนตัม 2(2-0-4)
 0204342 ชีวเคมีประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
 0204343 เทคนิคทางชีวเคมี 3(2-3-4)
 0204344 เทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
 0204353 การแยกทางเคมี 2(1-3-2)
 0204354 การวิเคราะห์เคมีเชิงไฟฟ้า 2(2-0-4)

 0204355 การวิเคราะห์สารเติมแต่งในอาหาร 2(2-0-4)
 0204356 การวิเคราะห์สารปนเปื้อนในเครื่องสำาอาง 2(2-0-4)
 0204357 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำาทางเคม ี 2(1-2-3)
 0204373 เคมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
 0204374 เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
 0204375 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2(2-0-4)
 0204376 นาโนเคมี  2(2-0-4)
 0204381 เคมีพอลิเมอร์ 2(2-0-4)
 0204382 เคมีทางยา 2(2-0-4)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0204462 โครงงานวิจัยทางเคมี 3(0-9-0)
 และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
 0204463 การฝึกงานทางเคมี 3(0-9-0)
 0204464 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้อง
เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันท่ี 
ขอโอน

แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเคมี

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   22

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
.............. ภาษาเลือก 3(3-0-6) 0204201 คณิตศาสตร์สำาหรับเคมี 2(2-0-4)
0204211 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 0204202 โปแกรมสำาเร็จรูปและสารสนเทศทางเคมี 3(2-2-5)
0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 0204212 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
0204291 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-0) 0204222 เคมีอินทรีย์ 2 2(2-0-4)
0204292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 0204231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4)
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204293 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-0)
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0204294 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0)
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0204192	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	2	 1(0-3-0)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 22

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 ..............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 0204201	 คณิตศาสตร์สำาหรับเคมี	 2(2-0-4)

	 0204211	 เคมีอนินทรีย์	1	 3(3-0-6)	 0204294	 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	2	 1(0-3-0)

	 0204221	 เคมีอินทรีย์	1	 3(3-0-6)	 0204212	 เคมีอนินทรีย์	2	 3(3-0-6)

	 0204291	 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	1	 1(0-3-0)	 0204222	 เคมีอินทรีย์	2	 2(2-0-4)

	 0204292	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1	 1(0-3-0)	 0204231	 เคมีเชิงฟิสิกส์	1	 2(2-0-4)

	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)

	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 	 	 	

	 0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 16
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0204321 เคมีอินทรีย์ 3 2(2-0-4) 0204332 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 2(2-0-4)
0204322 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 3(3-0-6) 0204352 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 3(3-0-6)
0204331 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2(2-0-4) 0204371 เคมีสะอาด 2(2-0-4)
0204341 ชีวเคมี  4(4-0-8) 0204372 ความปลอดภัยและการจัดการทางเคมี 2(1-2-3)
0204351 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 0204392 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 2(0-6-0)
0204391 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0) 0204395 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 2(1-2-3)
0204393 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0) 0204...... วิชาเอกเลือก 2(.........)
0204394 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 0204...... วิชาเอกเลือก 2(.........)
0204...... วิชาเอกเลือก 2(.........) 0204...... วิชาเอกเลือก 2(.........)
0204...... วิชาเอกเลือก 2(.........)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0204461 สัมมนา  1(0-3-0) 0204463 การฝึกงานทางเคมี 3(0-9-0)
0204462 โครงงานวิจัยทางเคมี 3(0-9-0)  หรือ 
.............. วิชาเลือกเสรี 3(.........) 0204464 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(.........)  หรือ 
      0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์
       และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
     รวมหน่วยกิต   10   รวมหน่วยกิต   3-6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ ์ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์ และการประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศกึษาลำาดบัและอนกุรม ฟงักช์นัหลายตวัแปร อนพุนัธย์อ่ย 
ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ของแขง็ ของเหลว แกส๊ สารละลาย อณุหพลศาสตร์
เบื้องต้นและจลนพลศาสตร์ 
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101
   ศกึษาเกีย่วกบัสมดลุเคม ีกรด-เบส เคมไีฟฟา้ เคมอีนิทรยี์
เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   ฝกึเทคนคิการใชอ้ปุกรณ์ ความปลอดภัยในหอ้งปฏบิตักิาร 
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1

0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204191
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 2
0204201 คณิตศาสตร์สำาหรับเคม ี 2(2-0-4)
   Mathematics for Chemistry
   ศึกษาทฤษฎีเ ก่ียวกับจำานวน สัญลักษณ์ ค่าทาง
วิทยาศาสตร์ และกฎต่างๆ เก่ียวกับจำานวน ตัวดำาเนินการเชิงเส้นใน 
กลศาสตรค์วอนตัม มาตรวทิยาเบือ้งต้น คณติศาสตรใ์นหอ้งปฏิบตักิาร
เคม ีการใชท้ฤษฎเีวกเตอรใ์นระบบทางเคมเีพือ่อธบิายตำาแหนง่อนภุาค
และระยะห่างระหว่างอนุภาค ส่วนโค้งหรือพื้นที่ผิวในอวกาศ และ
การนำาคณิตศาสตร์มาประยุกต์และแก้ปัญหาในระบบเคมี
0204202 โปรแกรมสำาเร็จรูปและสารสนเทศทางเคม ี 3(2-2-5)
   Software Packages and Chemical Information
   ศกึษาการใช้โปรแกรมสำาเรจ็รปูทางเคม ีเทคโนโลยเีกีย่วกบั
สารสนเทศทางเคมี วิธีการสืบค้น จัดเก็บ รวบรวม และนำาเสนอข้อมูล
ทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกปฏิบัติ
0204211 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
   Inorganic Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0204101
   ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีกลุ่ม สมมาตร สถานะพลังงาน
เชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ และ 
โครงสร้างผลึก

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0204322	 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์	 3(3-0-6)	 0204293	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	2	 1(0-3-0)

	 0204321	 เคมีอินทรีย์	3	 2(2-0-4)	 0204202	 โปแกรมสำาเร็จรูปและสารสนเทศทางเคมี	 3(2-2-5)

	 0204331	 เคมีเชิงฟิสิกส์	2	 2(2-0-4)	 0204332	 เคมีเชิงฟิสิกส์	3	 2(2-0-4)

	 0204341	 ชีวเคมี	 4(4-0-8)	 0204352	 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ	 3(3-0-6)

	 0204351	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)	 0204371	 เคมีสะอาด	 2(2-0-4)

	 0204391	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์	 1(0-3-0)	 0204372	 ความปลอดภัยและการจัดการทางเคมี	 2(1-2-3)

	 0204394	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)	 0204392	 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ	 2(0-6-0)

	 0204......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 0204393	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	 1(0-3-0)

	 	 	 	 0204395	 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี	 2(1-2-3)

	 	 	 	 0204......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0204461	 สัมมนา	 1(0-3-0)	 0204462	 โครงงานวิจัยทางเคมี	 3(0-9-0)

	 0204462	 โครงงานวิจัยทางเคมี	 3(0-9-0)	 0204......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)

	 0204......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 ..............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 0204......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 และเลือก 

	 ..............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 0204463	 การฝึกงานทางเคมี	 3(0-9-0)

     หรือ 

	 	 	 	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 3(2-2-5)

     หรือ 

	 	 	 	 0204464	 สหกิจศึกษา																																																				6(0-18-0)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 11	 	 	 รวมหน่วยกิต	 11	-	14

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	136		หน่วยกิต
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0204212 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
   Inorganic Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204211
   ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติ ทฤษฎีสนามผลึก และสารประกอบ
เชิงซ้อน เคมีพื้นฐานของสารโลหอินทรีย์ และเคมีชีวอนินทรีย์
0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
   Organic Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0204102
   ศกึษาทฤษฎีออรบ์ทัิลเชิงโมเลกุล การเตรยีมและปฏกิริยิา
ของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันต่างๆ ท้ังสารประกอบแอลิฟาติกและแอโร
แมติก และสเตอริโอเคมี
0204222 เคมีอินทรีย์ 2 2(2-0-4)
   Organic Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204221
   ศึกษาสารตัวกลางที่ไวต่อปฏิกิริยา ปฏิกิริยาที่สำาคัญใน
เคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาการแทนที่ ปฏิกิริยาการกำาจัด ปฏิกิริยาการเติม 
ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาการจัดเรียงตัวใหม่ 
โดยเน้นกลไก ปัจจัยที่มีผลต่อกลไก และอัตราเร็วปฏิกิริยา
0204231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4)
   Physical Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0204201 
   ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก็ส  
อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี 
0204291 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 1(0-3-0)
   Inorganic Chemistry Laboratory 1
   บุรพวิชา : 0204191 
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับทฤษฎีกลุ่ม สมมาตร สถานะพลังงาน
เชิงอะตอมและโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ และ
โครงสร้างผลึก
0204292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0)
   Organic Chemistry Laboratory 1
   บุรพวิชา : 0204192
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการแยกและทำาสารอินทรีย์ให้
บริสุทธิ์ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันต่างๆ สเตอริโอเคมี และ
การสังเคราะห์สารอินทรีย์บางชนิด
0204293 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-0)
   Organic Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204292
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์สารอินทรีย์ 
โดยใชว้ธิกีารหาธาตอุงคป์ระกอบ การทดสอบ การละลาย การทดสอบ 
หมู่ฟังก์ชัน การเตรียมอนุพันธ์ และวิธีการทางสเปกโทรสโกปี 
และสังเคราะห์สารอินทรีย์บางชนิด
0204294 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-0)
   Inorganic Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204291
   ปฏิบัติการเก่ียวกับการสังเคราะห์ การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพ และสเปกโทรสโกปขีองสารอนินทรยีแ์ละสารประกอบเชงิซอ้น
โลหอินทรีย์ของสารอนินทรีย์

0204311 ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 2(2-0-4)
   X-ray Crystallography
   บุรพวิชา : 0204212
   ศึกษาโครงสร้างของผลึก คุณสมบัติทางกายภาพของ 
รังสีเอ็กซ์ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ หลักการหาโครงสร้างของผลึกโดยใช้
รังสีเอ็กซ์ การเลี้ยวเบนเนื่องจากผลึกและการประยุกต์
0204312 เคมีชีวอนินทรีย์ 2(2-0-4)
   Bioinorganic Chemistry
   บุรพวิชา : 0204212
   ศึกษาสารประกอบอนินทรีย์ที่สำาคัญในระบบชีววิทยา 
และอิทธิพลของสารอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต
0204313 การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน 2(2-0-4)
   Complex Materials Analysis
   บุรพวิชา : 0204212
   ศึกษาวิธีการวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนท่ีเกิดใน
ธรรมชาติและที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธีการทางเคมีและการใช้เคร่ืองมือ 
เน้นการวิเคราะห์วัสดุและเวชภัณฑ์ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ
0204314 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอนินทรีย์ 2(2-0-4)
   Spectroscopy of Inorganic Compounds
   บุรพวิชา : 0204212 และ 0204394
   ศึกษาสเปกโทรสโกปีเบื้องต้น หลักการและประโยชน์
ในการใช้งานทางด้านอนินทรีย์ เน้นไวเบรชันแนลสเปกโทรสโกปี 
มอสบาวเออร์สเปกโทรสโกปี อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ นิวเคลียร์ 
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี การใช้
เทคนิคสเปกโทรสโกปี ศึกษาโครงสร้างและพันธะของสารประกอบ 
อนินทรีย์
0204321 เคมีอินทรีย์ 3 2(2-0-4)
   Organic Chemistry 3
   บุรพวิชา : 0204222
   ศกึษาโครงสรา้งการเรยีกชือ่ สมบัต ิปฏกิริยิาทีส่ำาคัญ และ
การเตรยีมสารประกอบซลัเฟอร ์สารประกอบฟอสฟอรสั สารประกอบ
เฮเทอโรไซคลิก และโฟโตเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
0204322 สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ 3(3-0-6)
   Spectroscopy of Organic Compounds
   บุรพวิชา : 0204222
   ศกึษาสเปกโทรสโกปขีองโมเลกลุและการใชป้ระโยชนข์อง
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์ 
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรีในการ
วิเคราะห์โครงสร้างสารอินทรีย์
0204323 ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก 2(2-0-4)
   Pericyclic Reaction
   บุรพวิชา : 0204222
   ศึกษาลักษณะของปฏิกิริยาเพอริไซคลิก ออร์บิทัลเชิง
โมเลกลุและสมมาตร ปฏกิริิยาอเิลก็โทรไซคลกิ ปฏกิริยิาไซโคลแอดดชินั 
ปฏิกิริยาซิกมาโทรปิก และปฏิกิริยาอีนของสารอินทรีย์
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0204324 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 2(2-0-4)
   Organic Synthesis
   บุรพวิชา : 0204222
   ศึกษาการวางแผนและกลวิธีในการสังเคราะห์แบบ 
ย้อนกลับเคมีของหมู่ฟังก์ชัน การสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอม 
การควบคุมสเตอริโอ หมู่ป้องกัน การสังเคราะห์หลายขั้นตอน รวมทั้ง
หลักการสังเคราะห์โมเลกุลไครัล
0204325 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4)
   Natural Products
   บุรพวิชา : 0204222
   ศึกษาการจำาแนกประเภท การสกัด การตรวจสอบ 
การวิเคราะห์โครงสร้าง ชีวสังเคราะห์และประยุกต์ผลิตภัณฑ์ที่สำาคัญ
จากธรรมชาติ
0204326 วิธีการตรวจสอบทางพฤกษเคมี 2(1-2-3)
   Phytochemical Methods
   ศึกษาวิธีการตรวจสอบกลุ่มสารเคมีในพืชประเภท 
อัลคาลอยด์แทนนิน ซาโปนิน สเตอรอยด์และฟลาโวนอยด์ 
และฝึกปฏิบัติ
0204331 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 2(2-0-4)
   Physical Chemistry 2 
   บุรพวิชา : 0204231
   ศึกษาสถานะของเหลว สมบัติคอลลิเกตีฟ สถานะของ
ของแข็ง สมดุลวัฏภาค เคมีพื้นผิว ระบบคอลลอยด์ และเคมีไฟฟ้า
0204332 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 2(2-0-4)
   Physical Chemistry 3 
   บุรพวิชา : 0204331
   ศึกษาเคมีควอนตัมเบื้องต้น เคมีนิวเคลียร์ หลักการของ
โฟโตเคมีและสเปกโทรสโกปี
0204333 เคมีเชิงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to Computational Chemistry
   บุรพวิชา : 0204231
   ศกึษาสมบตัทิางอณุหพลศาสตร ์และสมบตัทิางโครงสรา้ง
ของระบบเคมี โดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
0204334 อุณหพลศาสตร์เคมี 2(2-0-4)
   Chemical Thermodynamics
   บุรพวิชา : 0204331
   ศึกษากฎของอุณหพลศาสตร์และการใช้สถิติอธิบาย
ฟังก์ชันทางอุณหพลศาสตร์ การคำานวณหาตัวแปรต่างๆ ของระบบที่
อยู่ในสภาวะสมดุลและไม่สมดุล พร้อมทำานายทิศทางของสมดุล
0204335 จลนพลศาสตร์เคมี 2(2-0-4)
   Chemical Kinetics
   บุรพวิชา : 0204331
   ศึกษากฎอัตรา อัตราการเกิดปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา 
และทฤษฎีจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาที่มีตัวเร่ง
0204336 เคมีควอนตัม 2(2-0-4)
   Quantum Chemistry
   บุรพวิชา : 0204331
   ศึกษาการเกิดทฤษฎีควอนตัม สมการโชรดิงเจอร์ของ
อะตอม การเกิดโมเลกุล ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์และทฤษฎีออร์บิทัลเชิง
โมเลกุล

0204341 ชีวเคมี 4(4-0-8)
   Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204221
   ศกึษาชนดิ โครงสรา้ง และหนา้ทีส่ำาคญัของสารชวีโมเลกลุ 
ประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในส่ิงมีชีวิต กระบวนการ 
เมแทบอลซิมึของสารชวีโมเลกลุ การควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ 
และการควบคุมทางพันธุกรรม หลักการพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยี
ชีวภาพ
0204342 ชีวเคมีประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
   Applied Biochemistry in Health Science
   บุรพวิชา : 0204341
   ศกึษากลไกการเกิดโรคซึง่เปน็ผลจากการเปลีย่นแปลงทาง
ชวีเคม ี การประยกุตค์วามรูด้า้นชวีเคมใีนการปอ้งกนัโรคและแกป้ญัหา
เกี่ยวกับสุขภาพ
0204343 เทคนิคทางชีวเคมี 3(2-3-4)
   Biochemical Techniques
   บุรพวิชา : 0204341
   ศึกษาเทคนิคที่ใช้แยก สกัด และวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล
ในสิง่มชีีวติ การประยุกต์เครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีทั่นสมยัในการศกึษา
ปฏิกิริยาทางชีวเคมี และกระบวนการทำางานในสิ่งมีชีวิต และฝึกปฏิบัติ
0204344 เทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
   Biotechnology
   บุรพวิชา : 0204341
   ศึกษาหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม  
และการประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
0204351 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
   Analytical Chemistry
   บุรพวิชา : 0204101
   ศึกษาการคำานวณข้อมูลทางสถิติสำาหรับวิ เคราะห์ 
กระบวนการทางเคมวีเิคราะห ์ทฤษฎีและเทคนคิทีเ่ก่ียวกบัการแยกสาร 
การวิเคราะห์หาปริมาณสารโดยน้ำาหนักและปริมาตร
0204352 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 3(3-0-6)
   Instrumental Analysis
   บุรพวิชา : 0204351
   ศึกษาทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ส่วนประกอบของ 
เครื่องมือเกี่ยวกับเทคนิคสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปก 
โทรเมตรี อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปก 
โทรเมตรี อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี 
ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี เทคนิคทางไฟฟ้าเคมี และการ
วิเคราะห์เชิงความร้อน
0204353 การแยกทางเคมี 2(1-3-2)
   Chemical Separation
   บุรพวิชา : 0204351
   ศึกษาความสำาคัญ วิธีการ สภาวะที่เหมาะสมและปัจจัย
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการแยกทางเคมวีเิคราะหด้์วยเทคนคิการกลัน่ 
การสกัด โครมาโทกราฟี และอิเล็กโทรโฟรีซิส 
0204354 การวิเคราะห์เคมีเชิงไฟฟ้า 2(2-0-4)
   Electrochemical Analysis
   บุรพวิชา : 0204351
   ศึกษาการวิเคราะห์สารโดยอาศัยหลักการทางเคมีเชิง
ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเทคนิคโพเทนชิโอเมตรี คอนดักโทเมตรี คูลอมบ์เมตรี 
โพลาโรกราฟี และโวลแทมเมตรี  
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0204355 การวิเคราะห์สารเติมแต่งในอาหาร 2(2-0-4)
   Food Additive Analysis
   บุรพวิชา : 0204352
   ศึกษาชนิดและคุณสมบัติของสารเติมแต่งรส กลิ่น สีของ
อาหาร เทคนคิการวิเคราะหส์ารเตมิแตง่อาหารในอาหารสำาหรบัมนษุย์
และสัตว์
0204356 การวิเคราะห์สารปนเปื้อนในเครื่องสำาอาง 2(2-0-4)
   Impurities Analysis in Cosmetics
   บุรพวิชา : 0204352
   ศึกษาชนิด สมบัติทางเคมี และความเป็นพิษของสารปน
เปือ้นในเครือ่งสำาอาง  เทคนคิการวิเคราะหส์ารปนเปือ้นในเครือ่งสำาอาง
0204357 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำาทางเคม ี 2(1-2-3)
   Water Quality Analysis
   บุรพวิชา : 0204351
   ศึกษาเทคนิคการเก็บตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำา 
เพื่อหาปริมาณสารเคมีในน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0204371 เคมีสะอาด 2(2-0-4)
   Green Chemistry
   ศึกษาหลักการของเคมีสะอาด กระบวนการที่ก่อให้
เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนการปฏิบัติการโดยคำานึงถึง
กระบวนการสงัเคราะห์ท่ีได้ผลผลิตสงู ปลอดภัย เปน็มิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
0204372 ความปลอดภัยและการจัดการทางเคมี 2(1-2-3)
   Safety and Management in Chemistry   
   ศึกษาการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยทางเคมี ระบบคุณภาพ 
และระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การจัดการด้านความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติการทางเคมี การจัดการสารเคมีอันตราย และฝึกปฏิบัติ
0204373 เคมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
   Environmental Chemistry
   บุรพวิชา : 0204102
   ศึกษาภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเคมีที่มีผลกระทบต่อ
มนษุยแ์ละระบบนเิวศ การเกดิมลพษิทางดนิ น้ำา อากาศ และมลพษิอืน่ 
ที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งการป้องกันและวิธีแก้ปัญหา
มลพิษ
0204374 เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   Industrial Chemistry
   ศึกษากระบวนการทางเคมีท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตใน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
0204375 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 2(2-0-4)
   Petrochemical Industry
   บุรพวิชา : 0204221
   ศึกษาความรู้ เ ก่ียวกับปิโตรเลียมและอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และการนำาไปใช้
ประโยชน์
0204376 นาโนเคมี 2(2-0-4)
   Nanochemistry
   บุรพวิชา : 0204212
   ศึกษาแบบจำาลองการจัดเรียงอะตอม หรือโมเลกุลใน
ระดบันาโนเมตร เครือ่งมอืทีใ่ชต้รวจวดัในระดับนาโนสเกล และเคมเีชิง 
ซูปราโมเลกุล 

0204381 เคมีพอลิเมอร์ 2(2-0-4)
   Polymer Chemistry
   บุรพวิชา : 0204221
   ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพอลิเมอร์ สมบัติและ
ประโยชน์ของพอลิเมอร์ วัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ 
การเตรียมและวิธีทดสอบพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ
0204382 เคมีทางยา 2(2-0-4)
   Medicinal Chemistry
   บุรพวิชา : 0204221
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา โครงสร้าง สมบัติทางเคมี 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งและการออกฤทธิ ์วธิกีารสงัเคราะหส์าร
อินทรีย์บางชนิดที่ใช้เป็นยาและเภสัชจลนพลศาสตร์ของยา
0204391 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)
   Analytical Chemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204191
   ปฏิบัติการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับการวิเคราะห์ 
การแยกทางเคมี การวิเคราะห์ปริมาณสารโดยน้ำาหนักและปริมาตร
0204392 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 2(0-6-0)
   Instrumental Analysis Laboratory
   บุรพวิชา : เรียนพร้อม 0204352 
   ปฏิบัติการโดยใช้เครื่องสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลต 
วิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ อินฟราเรด-สเปกโทรมิเตอร์ อะตอมมิก 
แอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์ อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรมิเตอร์ 
แก๊สโครมา-โทกราฟ ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟ  คอนดัก
โทมเิตอร ์โพเทนชโิอมเิตอร ์โวลแทมมเิตอร ์และเครือ่งวดัคา่ความรอ้น
0204393 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0)
   Physical Chemistry Laboratory
   ปฏิบัติการในเรื่องสมบัติของแก๊ส การหาพลังงานของ
ปฏกิริยิา อนัดบัของปฏกิริยิาและคา่คงตวัอตัราเรว็ สมดลุวฏัภาค สมบตัิ
ของของเหลว การดูดซับ และความสามารถในการนำาไฟฟ้าของสาร
0204394 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
   Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192
   ปฏบัิตกิารเกีย่วกบัเทคนคิทางชวีเคม ีทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต และการ
เปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล
0204395 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 2(1-2-3)
   Research Method in Chemistry
   ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัยทางเคมีและจรรยา
บรรณนักวิจัย ฝึกวางแผนดำาเนินการวิจัย เขียนเค้าโครงวิจัยทางเคมี 
และนำาเสนอ
0204461 สัมมนา 1(0-3-0)
   Seminar
   สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบใหม่ทางเคมี
เพื่อประโยชน์ในโครงงานวิจัยเคมี
0204462 โครงงานวิจัยทางเคมี 3(0-9-0)     
   Research Project in Chemistry   
   ทำาโครงงานทางเคมี นำาเสนอด้วยวาจาและเขียนเป็น
รายงาน
0204463 การฝึกงานทางเคมี 3(0-9-0)  
   Practicum in Chemistry
   ฝกึปฏบิติังานทางเคม ีหรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ในหนว่ยงาน
หรือสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
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0204464 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิ บัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่  
ดำาเนินงานเกี่ยวข้องทางเคมีตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 
ภาคเรียน
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)   
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่เซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ 
หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม
และนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principles of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจและการคายน้ำา สารควบคุมการเจริญเติบโตและการ 
ตอบสนอง และการสบืพนัธุข์องพชื ศกึษาโครงสรา้งและการทำางานของ
ระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่าง
และการเคลือ่นที ่ระบบไหลเวยีน  ระบบภมิูคุม้กัน โภชนาการและระบบ
ยอ่ยอาหาร การหายใจ การรกัษาสมดุลและการขับถ่าย ระบบประสาท
และอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมน และระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และ
การเจริญเติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 
กลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่นเสียง แสงความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็กทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควอนตัมและฟิสิกส์ นิวเคลียร์

0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Computer
   ศกึษานยิาม ความหมาย และการทำางานของระบบเคร่ือง
คอมพวิเตอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ขอ้มลูและสารสนเทศคอมพวิเตอร ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้งานและการบำารุงรักษา ตลอดจนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธรุกจิ โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีความรู้ทั่วไปสำาหรับผู้เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ การจัด
ทำาและวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การ
หาแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหารการ
ผลติและการตลาด ฝกึจดัทำาและนำาเสนอแผนธรุกจิสำาหรบัการประกอบ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
   Statistical Analysis 1
   ศึกษาสถิ ติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงทวนิาม การแจกแจงปวัซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไค 
กำาลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงแบบชักตัวอย่าง 
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบซี 
การทดสอบที การทดสอบเอฟ การทดสอบไคกำาลังสอง การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
เชิงเส้นอย่างง่าย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา 
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 รอบรู้ชีววิทยา พัฒนาทักษะวิจัย ใฝ่จริยธรรม นำาปัญญาพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มุ่งเน้นพัฒนา
บุคคลให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรอบรู้ในศาสตร์ด้านชีววิทยา 
ใฝ่เรียนรู้สิ่งใหม่และยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลและสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในวิชาการ วิชาชีพ
เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติ ชมุชนทอ้งถ่ินและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่ อผลิตบัณฑิต สาขาชี ววิทยาที่ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้  ความสามารถ และทักษะด้านชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อันนำาไปสู่การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3. มีความใฝ่รู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมุ่งม่ันในการประกอบ
อาชีพที่ยั่งยืน
 4. มีความสามารถในการนำาวิทยาการด้านชีววิทยาไปพัฒนา
คณุภาพชวีติของตนเอง ชมุชนทอ้งถิน่และสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
มีจรรยาบรรณ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต
 วิชาแกน   26 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   62 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   41 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต
 วิชาแกน   26 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-0)
 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   62 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   41 หน่วยกิต
 0204221 เคมีอินทรีย์ 1  3(3-0-6)
 0204292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0)
 0204341 ชีวเคมี  3(3-0-6)
 0204394 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
 0207211 พันธุศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
 0207212 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
 0207292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
 0207293   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0)
 0207311 สรีรวิทยา  3(3-0-6)
 0207312 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6)
 0207313 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(3-0-6)
 0207314 ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558132
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 127

 0207315 วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
 0207316 หลักอนุกรมวิธานและความหลากหลาย 3(3-0-6)
   ทางชีวภาพ  
 0207391 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1(0-3-0)
 0207411 จรรยาบรรณและมาตรฐานเชิงวิชาชีพ 1(1-0-2)
 0207461 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1)
 0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
 วิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจาก กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ 
หรือสัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ เพียงกลุ่มเดียวและเลือกเรียนรายวิชา
จากกลุ่มวิชาอื่นให้ครบทุกกลุ่มวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์
 0207221 พฤกษศาสตร์ 4(3-3-6)
 0207321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-4)
 0207322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-4)
 0207323 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4)
 0207421 อนุกรมวิธานพืช 3(2-3-4)
 0207422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3(2-3-4)
 0207423 พืชสมุนไพร 3(2-3-4)
 0207424 พรรณไม้น้ำา 3(2-3-4)
 0207425 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-4)
 กลุ่มวิชาสัตววิทยา
 0207231 สัตววิทยา  4(3-3-6)
 0207331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4)
 0207332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)
 0207333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)
 0207334 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์ 3(2-3-4)
   มีกระดูกสันหลัง 
 0207431 พฤติกรรมของสัตว์ 3(3-0-6)
 0207432 มิญชวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4)
 0207433 ปรสิตวิทยา 3(2-3-4)
 0207434 กีฏวิทยา  3(2-3-4)
 0207435 สังขวิทยา  3(2-3-4)
 0207436 มีนวิทยา  3(2-3-4)
 0207437 ปักษีวิทยา 3(2-3-4)

 กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์
 0207341 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น 3(2-3-4)
 0207342 พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0207441 พันธุศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)
 0207442 พันธุศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-4)
 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและชีววิทยาอื่นๆ  
 0207451 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-4)
 0207452 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
 0207453 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4)
 0207454 หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยง 3(2-3-4)
   เซลล์สัตว์ 
 0207455 อนุมูลอิสระทางชีววิทยา 3(2-3-4)
 0207456 มาตรฐานห้องปฏิบัติการและ 2(2-0-4)
   ความปลอดภัยทางชีววิทยา
 0207457 การถ่ายภาพทางชีววิทยา 2(1-3-2)
 0225311 วิทยาแบคทีเรียดีเทอมิเนทีฟ 3(2-3-4)
 0225331 จุลสาหร่าย 3(2-3-4)
 0225333 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-4)
 0225334 วิทยาสัตว์เซลล์เดียว 3(2-3-4)
   หรือรายวิชาทางจุลชีววิทยาอื่นๆ ในหลักสูตร วท.บ. 
จุลชีววิทยา ที่เป็นวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือก ตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ประจำาหลักสูตร 
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 เลอืกเรยีนจากรายวชิาตอ่ไปนี ้ใหม้จีำานวนหนว่ยกติรวมไมน่อ้ยกว่า 
9 หน่วยกิต โดยกำาหนดให้เรียน 2 รายวิชา จำานวน 6 หน่วยกิต คือ 
0207491 โครงงานวจัิยทางชีววทิยา และ 0207494 บูรณาการชวีวิทยา
ในชมุชน และเลอืกเรยีนรายวชิาอืน่อกีจนไดห้นว่ยกติครบตามทีก่ำาหนด
 0207491 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 4(0-12-0)
 0207492 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   0207493 การฝึกงานทางชีววิทยา 3(0-9-0)
 0207494 บูรณาการชีววิทยาในชุมชน 2(1-3-2)
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัทกัษิณ หรอื
รายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยได้รับความเห็นชอบให้
มีการเทียบโอนหน่วยกิต จากคณะกรรมการประจำาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัทกัษณิ ทัง้นีร้ายวชิาดังกล่าวตอ้งเปน็รายวชิาทีล่งทะเบยีน
เรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอเทียบโอน
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แผนการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาชีววิทยา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชิวิต 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) ........... ภาษาเลือก 3(3-0-6)
0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
0204292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0) 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
0207212 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 0207211 พันธุศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
0207293 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 0207292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
0207312 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
      0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0204341 ชีวเคมี  3(3-0-6) 0207316 หลักอนุกรมวิธานและ 3(3-0-6)
0204394 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)  ความหลากหลายทางชีวภาพ
0207311 สรีรวิทยา  3(3-0-6) 0207411 จรรยาบรรณและมาตรฐานเชิงวิชาชีพ 1(1-0-2)
0207313 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(3-0-6) 0207461 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1)
0207314 ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6) 0207...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
0207315 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 0207...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
0207391 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1(0-3-0) 0207...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
0207...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0207...... วิชาเอกเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   17

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
   แผน 1 สำาหรับผู้ที่ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา  0207491 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 4(0-12-0)
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 0207494 บูรณาการชีววิทยาในชุมชน 2(1-3-2)
   และเทคโนโลยี   แผน 1 สำาหรับผู้ที่ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา
   หรือ   ............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
0207493 การฝึกงานทางชีววิทยา 3(0-9-0)  แผน 2 สำาหรับผู้ที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา
0207...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0207...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 
0207...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0207...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........) ............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
   แผน 2 สำาหรับผู้ที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา  ............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
0207492 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)    
     รวมหน่วยกิต   6-12   รวมหน่วยกิต   9-18

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0204192	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	2	 1(0-3-0)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0207192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)	 ...........	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)

	 0204221	 เคมีอินทรีย์	1	 3(3-0-6)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)

	 0204292	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	1	 1(0-3-0)	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)

	 0207212	 นิเวศวิทยา	 3(3-0-6)	 0207211	 พันธุศาสตร์พื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 0207293	 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา	 1(0-3-0)	 0207292	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์	 1(0-3-0)

	 0207312	 ชีววิทยาของเซลล์	 3(3-0-6)	 0225211	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0225291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0204341	 ชีวเคมี	 3(3-0-6)	 0207316	 หลักอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ	 3(3-0-6)

	 0204394	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)	 0207411	 จรรยาบรรณและมาตรฐานเชิงวิชาชีพ	 1(1-0-2)

	 0207311	 สรีรวิทยา	 3(3-0-6)	 0207461	 สัมมนาทางชีววิทยา	 1(0-2-1)

	 0207313	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ	 3(3-0-6)	 0207......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0207314	 ชีววิทยาการเจริญ	 3(3-0-6)	 0207......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0207315	 วิวัฒนาการ	 3(3-0-6)	 0207......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0207391	 ปฏิบัติการสรีรวิทยา	 1(0-3-0)	 0207......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0207......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 17

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0207494	 บูรณาการชีววิทยาในชุมชน	 2(1-3-2)	 0207491	 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา																																4(0-12-0)

  แผน	1	สำาหรับผู้ที่ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา	 	 0207......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 3(2-2-5)	 	 แผน	1	สำาหรับผู้ที่ไม่เลือกวิชาสหกิจศึกษา  

  หรือ	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 0207493	 การฝึกงานทางชีววิทยา	 3(0-9-0)	 	 แผน	2	สำาหรับผู้ที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา 

	 0207......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0207......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 0207......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

  แผน	2	สำาหรับผู้ที่เลือกวิชาสหกิจศึกษา	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 0207492	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 8	-	12	 	 	 รวมหน่วยกิต	 10	-	18

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	133	หน่วยกิต
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คำาอธิบายรายวิชา

0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ์ ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์และการประยุกต์  
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศกึษาลำาดบัและอนกุรม ฟงักช์นัหลายตวัแปร อนพุนัธย์อ่ย 
อนุพันธ์ย่อยปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ของแขง็ ของเหลว แกส๊ สารละลาย อณุหพลศาสตร์
เบื้องต้นและจลนพลศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101
   ศกึษาเกีย่วกบัสมดลุเคม ีกรด-เบส เคมไีฟฟา้ เคมอีนิทรยี์
เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204191
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 2    
0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
   Organic Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0204102
   ศกึษาทฤษฎีออรบ์ทัิลเชิงโมเลกุล การเตรยีมและปฏกิริยิา
ของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ ท้ังสารประกอบแอลิฟาติกและ 
แอโรแมติก และสเตอริโอเคมี
0204292 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-0)
   Organic Chemistry Laboratory 1
   บุรพวิชา : 0204221 หรือเรียนพร้อมกัน
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการแยกและทำาสารอินทรีย์ให้
บริสุทธิ์ ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ สเตอริโอเคมี 
และการสังเคราะห์สารอินทรีย์บางชนิด
0204341 ชีวเคมี 3(3-0-6)          
   Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204221
   ศกึษาชนดิ โครงสรา้ง และหนา้ทีส่ำาคญัของสารชวีโมเลกลุ 
ประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการ 
เมแทบอลซิมึของสารชีวโมเลกุล การควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ 
และการควบคุมทางพันธุกรรม หลักการพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยี
ชีวภาพ

0204394 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
   Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192
   ปฏบัิตกิารเกีย่วกบัเทคนคิทางชวีเคม ีทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต และการ
เปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสรา้งและหนา้ทีข่องเซลล ์กระบวนการเมแทบอลซิมึ การสงัเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฎจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ 
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principles of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจและการคายน้ำา สารควบคุมการเจริญเติบโตและตอบสนอง 
และการสบืพนัธุข์องพชื ศกึษาโครงสร้างและการทำางานของระบบตา่งๆ 
ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างและการ
เคลื่อนที่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการและระบบ
ยอ่ยอาหาร การหายใจ การรกัษาสมดลุและการขบัถา่ย ระบบประสาท
และอวยัวะรบัสมัผสั ฮอรโ์มนและระบบตอ่มไรท้อ่ม ระบบสบืพนัธุแ์ละ
การเจริญเติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1 
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 2
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 2
0207211 พันธุศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
   Introductory Genetics 
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   การแบง่เซลล ์หลกัการถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรมของ
สิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของยีนและโครโมโซม รวมทั้งผลกระทบต่อ
สิง่มชีีวติ องคป์ระกอบและคณุสมบติัทางการกายภาพและเคมขีองสาร
พันธุกรรม หน้าที่ของสารพันธุกรรม การแสดงออกของยีน การกำาหนด
เพศและพนัธุกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศ ความนา่จะเป็นและสถติทีใ่ชท้าง
พนัธุศาสตร ์ พนัธุศาสตรเ์ชงิปรมิาณ  พนัธุศาสตรป์ระชากร  ววิฒันาการ 
เทคโนโลยีและการประยุกต์ความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
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0207212 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
   Ecology 
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ความสัมพนัธร์ะหวา่งสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม ระบบนเิวศ  
ประเภทของระบบนิเวศ โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างในระบบ
นเิวศ การถา่ยทอดสารอาหารและพลงังาน โซ่อาหาร การเปลีย่นแปลง
แทนที่วัฏจักรของสาร ประชากรและนิเวศวิทยาประชากร และปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสมดุลในระบบนิเวศ 
0207221 พฤกษศาสตร์ 4(3-3-6)
   Botany 
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้าง หน้าท่ี องค์ประกอบ 
วิวัฒนาการและความหลากหลายของพืช ความสัมพันธ์ของพืชกับ 
สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0207231 สัตววิทยา 4(3-3-6)
   Zoology 
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์ เซลล์และ
เนื้อเยื่อ อนุกรมวิธานของอาณาจักรสัตว์ การศึกษารายละเอียด
ของสัตว์ในไฟลัมหลักโดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้าน สัณฐานวิทยา 
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา 
และวิวัฒนาการ ปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่
0207292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
   Genetic Laboratory 
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์เกี่ยวกับ การแบ่งเซลล์ การก
ลายพันธุ์ หมู่เลือดในมนุษย์รวมถึงการทดสอบโครงสร้างของสาร
พันธุกรรม เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล ความน่าจะเป็น
และการทดสอบไคสแควร์  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้ 
แมลงหวี่เป็นสัตว์ทดลอง 
0207293 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0)
   Ecology Laboratory 
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของ
ระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทาง
กายภาพที่มีผลต่อส่ิงมีชีวิต การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน 
การเปลีย่นแปลงแทนท่ี นิเวศวิทยาประชากร และการศกึษานอกสถานที่
0207311 สรีรวิทยา 3(3-0-6)
   Physiology 
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   โครงสร้าง หน้าท่ีและการทำางานของกระบวนการในการ
ดำารงชีวิตของพืช สัตว์ และมนุษย์
0207312 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6)
   Cell Biology  
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   โมเลกุลชีวภาพ โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์  
เซลลโ์พรแคริโอตและยแูครโิอต สว่นท่ีหอ่หุม้เซลล ์วัฎจกัรเซลลแ์ละการ
ควบคุม การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การชราภาพและการตายของเซลล์  
เทคโนโลยีและวิธีการศึกษาด้านชีววิทยาของเซลล์

0207313 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(3-0-6)
   Research Methodology and Biostatistics  
   ความสำาคัญ ประเภทและรูปแบบของการวิจัย หลักการ
และองคป์ระกอบของงานวจัิย ระเบยีบวธีิวจัิยทางวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  
การออกแบบการทดลอง สมมติฐานการวิจัย การตั้งและทดสอบ 
สมมตุตฐิาน สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัทางวิทยาศาสตรช์วีภาพ ขอ้มลู
และการวเิคราะหข์อ้มลูความถี ่การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การทดสอบ 
ความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ สหสมัพนัธ ์สถิตแิบบนอนพาราเมตริก  และ
การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
0207314 ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6)
   Developmental Biology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   กายวิภาคและสรีรวิทยา โมเลกุลชีวภาพและรูปแบบของ
การสืบพันธ์ุ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและการสร้างอวัยวะของ 
สิง่มชีวีติ การเจรญิเตบิโตทีผ่ดิปกต ิการชราภาพและการตาย เทคโนโลยี
และวิธีการศึกษาด้านชีววิทยาการเจริญ
0207315 วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
   Evolution
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของโมเลกุลไป 
สู่กำาเนิดชีวิตและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไปเป็นสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
หลกัฐานประกอบการศกึษาววิฒันาการ จุลววิฒันาการและววิฒันาการ
ในระดับใหญ่ ประเภทและรูปแบบของกระบวนการวิวัฒนาการ ปัจจัย
การเกิดววิฒันาการ การกำาเนดิสปชีีสใ์หม ่การสญูพันธ์และววิฒันาการ
ประสานระหว่างสิ่งมีชีวิต
0207316 หลักอนุกรมวิธานและความหลากหลาย 3(3-0-6)
   ทางชีวภาพ
   Systematic Biology and Biodiversity
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของ 
สิ่งมีชีวิต หลักการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ การจัดจำาแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต 
จากหลักฐานทางบรรพชีวินวิทยา ต้นกำาเนิดและความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการ เปรียบเทียบหลักการของอนุกรมวิธานฟีเนติกส์กับ 
แคลดิสติก กระบวนการวิวัฒนาการที่ก่อกำาเนิดความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ความสำาคญั วธิกีารศกึษา การใชป้ระโยชน ์และหลกัการอนรัุกษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเทศไทย และศึกษานอกสถานที่
0207321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-4)
   Plant Physiology
   บุรพวิชา : 0207221
   ศึกษาสรีรวิทยาของพืชโดยเน้นกระบวนการในการดำารง
ชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญ เติบโต สารอาหารที่จำาเป็น 
การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การคายน้ำา การลำาเลียงในพืช 
และปฏิบัติการ
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0207322 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช 3(2-3-4)
   Plant Morphology and Anatomy
   บุรพวิชา : 0207221
   โครงสร้าง พัฒนาการของโครงสร้าง การกำาเนิดของเซลล์
และเนื้อเยื่อ การจัดเรียงตัวของ โครงสร้างราก ลำาต้น และใบ วัฎจักร
ชีวิต วิวัฒนาการ ถิ่นที่อยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม และการสืบพันธุ์
ของพชื โดยเนน้พชืมทีอ่ลำาเลยีง ปฏบิตักิารและศกึษาตัวอยา่งจรงินอก
สถานที่
0207323 นิเวศวิทยาของพืช 3(2-3-4)
   Plant Ecology
   บุรพวิชา : 0207221
   ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม การปรับตัว
และการทดแทนของพชื ทฤษฎีไคลแมกซ ์ความหลากหลายทางชวีภาพ
และการอนุรักษ์ ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0207331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4)
   Animal Physiology
   บุรพวิชา : 0207231
   โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ 
ที่ประกอบเป็นร่างกายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มี  
กระดูกสันหลัง และปฏิบัติการ
0207332 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)
   Invertebrate Zoology 
   บุรพวิชา : 0207231 
   ศึ กษาสัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลั ง  ตั้ งแต่ฟองน้ำ าถึ ง 
เอคไคโนเดอรม์ดา้นอนกุรมวธิาน สณัฐานวทิยา และกายวภิาคทีส่ำาคญั
ของแต่ละไฟลัม โครงสร้าง หน้าที่ และการดำารงชีวิต ความสัมพันธ์ 
ทางวิวัฒนาการ ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0207333 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)
   Vertebrate Zoology 
   บุรพวิชา : 0207231 
   ศึกษาสัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาด้านการจัดระเบียบร่างกาย 
อนกุรมวธิาน ความสมัพนัธท์างววิฒันาการ สณัฐานวทิยา และกายวภิาค 
ที่สำาคัญ โครงสร้างอวัยวะและหน้าท่ี การดำารงชีวิต ความสัมพันธ์
ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกับมนุษย์โดยเน้นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบ 
ในประเทศไทย ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0207334 กายวิภาคเปรียบเทียบของสัตว์ 3(2-3-4)
   มีกระดูกสันหลัง
   Comparative Anatomy of Vertebrates 
   บุรพวิชา : 0207231 
   ศึกษาเปรียบเทียบด้านสัณฐานวิทยาและกายวิภาค 
ที่สำาคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังเฉพาะกลุ่มที่มีโครงร่างเป็นกระดูก  
เน้นการเปรียบเทียบรายละเอียดและองค์ประกอบของโครงสร้างของ
ร่างกายและระบบอวัยวะ และปฏิบัติการ
0207341 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น 3(2-3-4)
   Introduction to Cytogenetics 
   บุรพวิชา : 0207211
   ศกึษาพฤตกิรรมของเซลลท์ีเ่กีย่วกบัการถา่ยทอดลกัษณะ
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต โครโมโซมและคารีโอไทป์ ความแปรปรวน
ของโครโมโซมที่ส่งผลต่อลักษณะทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของ 
สิ่งมีชีวิต เทคนิคเบื้องต้นของเซลล์พันธุศาสตร์และการประยุกต์ด้าน 
การแพทย์ การเกษตร และอื่นๆ

0207342 พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introductory Molecular Genetics
   บุรพวิชา : 0207211
   โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การจำาลองของ 
ดีเอ็นเอ การรวมตัวกันใหม่ของสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของ 
สารพันธุกรรมในระดับโมเลกุล การซ่อมแซม การควบคุม และการ
แสดงออกของสารพันธุกรรม
0207391 ปฏิบัติการสรีรวิทยา 1(0-3-0)
   Physiology Laboratory
   ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาท่ีสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
0207311 สรีรวิทยา
0207411 จรรยาบรรณและมาตรฐานเชิงวิชาชีพ 1(1-0-2)               
   Ethics and Professional Standards
   หลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสำาหรับนักชีววิทยา 
ทีต่ระหนกัถงึความปลอดภัยในการใช้ชีววตัถอุนัตราย และจรรยาบรรณ 
ในการปฏบิตัติอ่สตัวท์ดลอง หลกัการในการทำางานวจิยัรว่มจรรยาบรรณ 
ในการเป็นนักวิจัยที่ใช้หลักวิชาโดยสุจริตและรับผิดชอบต่อสังคม
0207421 อนุกรมวิธานพืช 3(2-3-4)                    
   Plant Taxonomy
   บุรพวิชา : 0207221
   หลักการและระบบการจัดหมวดหมู่พืช การกำาหนดชื่อ 
การตรวจสอบเอกลกัษณ ์การกระจายพนัธ์ุและถิน่อาศยั ความสมัพนัธ์
ทางสายพนัธุ ์การใชล้กัษณะทางอนกุรมวธิานในการวนิจิฉยัพชืตวัอยา่ง 
มีการเรียนปฏิบัติการ และศึกษานอกสถานที่
0207461 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-2-1) 
   Seminar in Biology
   ศกึษาคน้ควา้งานวจิยัทางชวีวทิยาและนำาเสนอในรูปแบบ
ของการสัมมนา
0207422 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3(2-3-4)                         
   Economic Botany
   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำาเนิดและการ 
กระจายทางภมูศิาสตร ์เทคโนโลยกีารผลติ การแปรรปู และความสำาคญั
ทางเศรษฐกจิของพชือาหาร พชือตุสาหกรรม และพชืสมนุไพร ปฏิบตักิาร 
และศึกษานอกสถานที่
0207423 พืชสมุนไพร 3(2-3-4)                         
   Medicinal Plants
   พฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร การจำาแนกชนิด สรรพคุณ
ทางยา การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ปฏิบัติการและศึกษา 
นอกสถานที่
0207424 พรรณไม้น้ำา 3(2-3-4)
   Aquatic Plants
   ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาค อนุกรมวิธาน  
วัฏจักรชีวิตและปัจจัยควบคุม ความสัมพันธ์ของพรรณไม้น้ำากับถิ่น 
ที่อยู่ ความสำาคัญทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำา ปฏิบัติการและศึกษา
นอกสถานที่
0207425 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-4)                         
   Ethnobotany
   ชนิด การแพร่กระจาย การใช้ประโยชน์ และการสืบพันธุ์  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
ภูมิปัญญา ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องกับพืชในท้องถ่ิน  
ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
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0207431 พฤติกรรมของสัตว์ 3(3-0-6)
   Animal Behaviors
   วิธีการ กำาเนิด ประเภท การปรับตัว และวิวัฒนาการ
ของพฤติกรรมทั้งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
และศึกษานอกสถานที่
0207432 มิญชวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4)
   Animal Histology
   ประเภทและลักษณะเฉพาะของเนื้อเยื่อสัตว์ โครงสร้าง
ในระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อและอวัยวะของสัตว์มี 
กระดูกสันหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ พยาธิสภาพ
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อ และปฏิบัติการ
0207433 ปรสิตวิทยา 3(2-3-4)                         
   Parasitology
   ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่ เป็นปรสิตทั้งที่ เป็นสัตว์เซลล์เดียว
และหนอนพยาธิ เน้นปรสิตท่ีก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ที่พบใน
ประเทศไทย  โครงสร้าง รูปร่าง และวัฏจักรชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรสติกบัตวัใหอ้าศยั  การเปลีย่นแปลงทางพยาธสิภาพและการเกิดโรค
จากการติดเชื้อปรสิต  วิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิต  การรักษา
และการป้องกันเบื้องต้น  และปฏิบัติการ
0207434 กีฏวิทยา 3(2-3-4)                         
   Entomology
   อนุกรมวิธาน รูปร่าง โครงสร้าง และชีววิทยาของแมลง  
การจำาแนกชนิดและความสำาคัญของแมลง ความสัมพันธ์ของแมลง
กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แมลงที่เป็นพาหะนำาโรคติดต่อที่สำาคัญใน
ประเทศไทย ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0207435 สังขวิทยา 3(2-3-4)                         
   Malacology
   อนุกรมวิธาน รูปร่าง โครงสร้าง และชีววิทยาของหอย  
การจำาแนกชนิดและความสำาคัญของหอย หอยท่ีมีความสำาคัญทาง
ดา้นเศรษฐกจิและการสาธารณสขุในประเทศไทย ปฏิบตักิารและศกึษา 
นอกสถานที่
0207436 มีนวิทยา 3(2-3-4)                         
   Ichthyology
   อนุกรมวิธาน รูปร่าง โครงสร้าง สรีรวิทยา การดำารงชีวิต
และชีววิทยาของปลา การจำาแนกชนิด ความสำาคัญและการอนุรักษ์  
ปลาชนิดที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ปฏิบัติการและ
การศึกษานอกสถานที่
0207437 ปักษีวิทยา 3(2-3-4)                         
   Ornithology
   รูปร่าง โครงสร้าง และสรีรวิทยาของนก วิวัฒนาการ 
การปรับตัวและชีววิทยาของนก การจำาแนกชนิด ความสำาคัญและ
ความสัมพันธ์ของนกกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการและศึกษา
นอกสถานที่
0207441 พันธุศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)                         
   Human Genetics
   บุรพวิชา : 0207341 และ 0207342
   การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์ การวิเคราะห์
พันธุประวัติ ยีน และโครโมโซม การเปล่ียนแปลงที่ทำาให้เกิดโรคทาง
พันธุกรรม สาเหตุการทำาให้ยีนผิดปกติ การวินิจฉัย การบำาบัด และการ
ให้คำาปรกึษาเก่ียวกับโรคทางพนัธกุรรม การประยกุตค์วามรูพ้นัธศุาสตร์
ภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ชีวเคมี พันธุศาสตร์โมเลกุล เซลล์พันธุศาสตร์ 
พันธุศาสตร์มะเร็ง เพื่อความเข้าใจพันธุศาสตร์มนุษย์

0207442 พันธุศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-4)                         
   Applied Genetics
   บุรพวิชา : 0207341 และ 0207342
   เทคนิคทางพันธุศาสตร์  การโคลนนิ่ง  สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม  การสืบค้นข้อมูล
สารพันธุกรรมจากฐานข้อมูลสาธารณะ  การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
สำาหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุศาสตร์  การประยุกต์เทคนิคเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการวิจัย  
0207451 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-4)                         
   Technique in Biology
   เทคนิค วิธีการที่สำาคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต และปฏิบัติ
การเก็บตัวอยา่งพืชและสตัว ์เก็บรกัษาตัวอยา่งพชืและสตัวใ์หค้งสภาพ
เดิมเป็นเวลานานด้วยการทำาตัวอย่างพืชอัดแห้ง การดองใส การดอง
รักษาสีของพืช การสตาฟสัตว์ การทำาสไลด์ถาวร การถ่ายรูปผ่าน
กล้องจุลทรรศน์ และเทคนิคอื่นที่ใช้ในงานวิจัยทางชีววิทยา
0207452 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)                         
   Biotechnology
   ทฤษฎีและเทคนิคใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
การประยุกต์ทางการแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการ
0207453 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4)                         
   Plant Tissue Culture
   เทคนคิและวธิกีารเพาะเลีย้งเซลลแ์ละเนือ้เยือ่พชื โดยเนน้
พืชเศรษฐกิจ และปฏิบัติการ
0207454 หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 3(2-3-4)                         
   Principles and Techniques in Animal Cell Culture
   หลักพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยงใน
ระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม พันธุวิศวกรรมของเซลล์
สตัว ์เทคนคิการเพาะเลีย้งเซลล์สตัวใ์หป้ลอดเชือ้ การพฒันาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ที่เหมาะสมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
0207455 อนุมูลอิสระทางชีววิทยา 3(2-3-4)                         
   Free Radicals in Biology
   ความหมาย การจำาแนกประเภท บทบาท และกลไกของ
อนมุลูอสิระในเซลล์และสิง่มชีีวติ อนมุลูอสิระและทฤษฏีทีเ่ก่ียวขอ้งกบั
ความชรา ภาวะความเครียดออกซิเดทีฟในเซลล์พืชและสัตว์ ดัชนีชี้วัด
ทางชวีวทิยา สารตา้นอนมุลูอสิระจากธรรมชาตแิละจากการสงัเคราะห์  
ฤทธ์ิทางชีวภาพและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารธรรมชาติ เทคนิค
การทดสอบประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระ ความก้าวหน้าและ
วิทยาการสมัยใหม่จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติการ
0207456 มาตรฐานห้องปฏิบัติการและ 2(2-0-4)
   ความปลอดภัยทางชีววิทยา
   Laboratory Standard and Biohazard Safety
   มาตรฐานห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มาตรฐาน 
เครื่องมือและการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ประเภทและระดับของ
ความปลอดภัย ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพ
ระบบไอโซสำาหรับห้องปฏิบัติการชีวภาพ  ศึกษาดูงานนอกสถานที่



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558138
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 133

0207457 การถ่ายภาพทางชีววิทยา 2(1-3-2)                         
   Biological Photography
   หลกัการท่ัวไปของการถ่ายภาพ กลอ้งและอุปกรณถ์า่ยภาพ 
รูปแบบการบันทึกและสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการถ่ายภาพ แสง การจัดแสง 
และการจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพแบบมาโคร
และไมโคร หลกัการถา่ยภาพตวัอยา่งทางชวีวทิยาทัง้ในสภาพธรรมชาติ
และในห้องทดลอง การปรับแต่งภาพเพื่อการศึกษาทางชีววิทยาและ
การนำาเสนอทางวิทยาศาสตร์ และฝึกปฏิบัติ
0207491 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 4(0-12-0)
   Research Project in Biology
   ทำาโครงงานวิจยัทางวิทยาศาสตรชี์วภาพ สรปุผลการวจัิย  
เขียนรายงานและนำาเสนอผลการวิจัย
0207492 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education 
   ปฏิบัติงานทางชีววิทยาหรือสาขาท่ีเก่ียวข้องในสถาน
ประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษา โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
1 ภาคเรียน
0207493 การฝึกงานทางชีววิทยา 3(0-9-0)
   Practicum in Biology
   ฝึกปฏิบัติงานทางชีววิทยาหรือสาขาที่ เ ก่ียวข้องใน 
หน่วยงานต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
0207494 บูรณาการชีววิทยาในชุมชน 2(1-3-2)
   Biological Initiatives Application in Community
   การบรูณาการความรูท้างชีววทิยาเพือ่วิเคราะห ์สงัเคราะห ์
ประยุกต์ และเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่น สังเกต
เพือ่ตัง้ประเดน็ปญัหาทางชวีวทิยาทีอ่ยูใ่นชวีติจรงิ อธบิายปรากฏการณ์
ที่พบในท้องถิ่นที่ศึกษา โดยเรียนรู้และปฏิบัติงานในชุมชน
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 
กลศาสตร์ของของไหล การเคลือ่นทีแ่บบคลืน่ เสยีง แสง ความรอ้นและ
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎี สัมพัทธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธรุกจิ โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีความรูท้ัว่ไปสำาหรบัผูเ้ริม่ตน้ประกอบการธรุกจิ การจดัทำา 
และวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การหา
แหล่งเงนิทนุสำาหรับธรุกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง การบรหิารการผลติ
และการตลาด ฝกึจดัทำาและนำาเสนอแผนธรุกิจสำาหรบัการประกอบทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
   Microbiology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาความรู้และหลักการทางจุลชีววิทยา โครงสร้าง
และสัณฐานของจุลชีววิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การจัดหมวดหมู่ 
การเพาะเลีย้ง และการควบคมุจุลนิทรย์ี บทบาทของจุลนิทรยีใ์นอาหาร 
อุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการแพทย์  
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
   Microbiology Laboratory
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
จุลชีววิทยา
0225311 วิทยาแบคทีเรียดีเทอมิเนทีฟ 3(2-3-4)
   Determinative Bacteriology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาการจำาแนกและจัดหมวดหมู่แบคทีเรียกลุ่มต่างๆ 
การพิสูจน์เอกลักษณ์โดยใช้วิธีการทดสอบทางชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล 
และฝึกปฏิบัติ
0225331 จุลสาหร่าย 3(2-3-4)
   Microalgae 
   ศึกษาจุลสาหร่ายด้านสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน 
การสืบพันธ์ุ นิเวศวิทยา การเพาะเลี้ยง ประโยชน์และโทษ การใช้
ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และพลังงาน
ทดแทน และฝึกปฏิบัติ
0225333 ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-4)
   Biology of Mushroom
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ ในประเทศไทย 
สณัฐานวทิยา อนกุรมวทิยา นเิวศวทิยา พนัธศุาสตรข์องเหด็ ประโยชน์
และโทษ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจที่สำาคัญ และฝึกปฏิบัติ
0225334 วิทยาสัตว์เซลล์เดียว 3(2-3-4)
   Protozoology
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ศึกษาความรู้ทางชีววิทยาของสัตว์เซลล์เดียว วิธีการ
จำาแนกประเภท สันฐานวิทยาของสัตว์เซลล์เดียว บทบาทความสำาคัญ
ของสตัวเ์ซลลเ์ดยีวทีม่ตีอ่ระบบนเิวศ สตัวเ์ซลลเ์ดยีวทีก่อ่โรคทีส่ำาคัญใน
ประเทศไทย และฝึกปฏิบัติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา
 รอบรู้ทฤษฎี มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการ
พลังงาน
 ความสำาคัญของหลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
พลงังาน มุง่ผลติบคุลากรให้เปน็ผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถดา้นพลงังาน
เพือ่นำาไปพฒันาประเทศทีส่อดคลอ้งกบัสภาวการณท์างดา้นพลงังานใน
ปัจจุบัน
 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มคีวามรู้ทางทฤษฎี มีทักษะปฏิบตัดิา้นเทคโนโลยแีละการจดัการ
พลังงาน  
 2. มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเปน็ระบบ และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยี และการจัดการพลังงานสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม
 3. สามารถศกึษา คน้คว้า วิจยั และบรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ
กับวิชาชีพ หรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ
พลังงาน เป็นหลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาแกน   30 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   64 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   49 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาแกน   30 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   64 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   49 หน่วยกิต
 0209201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 0212211 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
 0212212 การเขียนแบบอุปกรณ์พลังงาน 2(1-3-2)
 0212213 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
 0212221 เทคโนโลยีไฟฟ้า 3(2-3-4)
 0212231 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0212311 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)
 0212312 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 3(3-0-6)
 0212313 การจำาลองแบบทางคณิตศาสตร ์ 3(1-6-2)
   สำาหรับระบบพลังงาน
 0212314 ระบบเครื่องมือวัดพลังงาน 3(2-3-4)
 0212316 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)
 0212321 เทคโนโลยีต้นกำาลัง 3(3-0-6)
 0212331 นโยบายและการจัดทำาแผนพลังงาน 3(2-3-4)
 0212332 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 3(2-3-4)
 0212391 ปฏิบัติการพลังงาน 1 2(0-6-0)
 0212392 ปฏิบัติการพลังงาน 2 2(0-6-0)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558140
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 135

 0212393 สัมมนาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 1(0-3-0)
 0212411 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานปริทัศน์ 1(0-3-0)
 0212451 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 0212315 การออกแบบระบบทางอุณหพลศาสตร์ 3(2-3-4)
 0212322 พลังน้ำา  3(2-3-4)
 0212323 พลังงานปิโตรเลียม 3(3-0-6)
 0212324 เทคโนโลยีอบแห้ง 3(2-3-4)
 0212325 พลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(2-3-4)
 0212326 พลังงานรังสีอาทิตย์และ 3(3-0-6)
   กระบวนการทางความร้อน
 0212327 เทคโนโลยีพลังงานลม 3(2-3-4)
 0212328 การทำาความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6)
 0212351 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0212352 พลังงานนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
 0212353 เซลล์สุริยะและการประยุกต์ 3(3-0-6)
 0212354 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 3(3-0-6)
 0212355 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี 3(3-0-6)
   และการจัดการพลังงาน 

 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0212491 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยี 3(0-9-0)
   และการจัดการพลังงาน 
   และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
 0212492 การฝึกงานทางเทคโนโลยีและ 3(0-9-0)
   การจัดการพลังงาน
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
   ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 0218493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 ทั้งนี้ รายวิชาสหกิจศึกษา มีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือ 
ไม่เป็นที่พอใจ (U)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิหรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0209102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
............ ภาษาเลือก 3(3-0-6) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0212211 อุณหพลศาสตร์  3(3-0-6)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0212212 การเขียนแบบอุปกรณ์พลังงาน 2(1-3-2)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0212213 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
0209201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 0212221 เทคโนโลยีไฟฟ้า 3(2-3-4)
0212231 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 0212...... วิชาเอกเลือก 3(........)
0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)    
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/5
0212311 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) 0212314 ระบบเครื่องมือวัดทางด้านพลังงาน 3(2-3-4)
0212312 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 3(3-0-6) 0212316 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)
0212313 การจำาลองแบบทางคณิตศาสตร์ 3(1-6-2) 0212321 เทคโนโลยีต้นกำาลัง 3(3-0-6)
   สำาหรับระบบพลังงาน  0212392 ปฏิบัติการพลังงาน 2 2(0-6-0)
0212331 นโยบายและการจัดทำาแผนพลังงาน 3(2-3-4) 0212393 สัมมนาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 1(0-3-0)
0212332 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 3(2-3-4) 0212...... วิชาเอกเลือก 3(........)
0212391 ปฏิบัติการพลังงาน 1 2(0-6-0) 0212...... วิชาเอกเลือก 3(........) 
0212...... วิชาเอกเลือก 3(........) ............ วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0209102	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 ............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0212211	 อุณหพลศาสตร์		 3(3-0-6)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0212212	 การเขียนแบบอุปกรณ์พลังงาน	 2(1-3-2)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0212213	 กลศาสตร์ของไหล	 3(3-0-6)

	 0209201	 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์	1	 3(3-0-6)	 0212221	 เทคโนโลยีไฟฟ้า	 3(2-3-4)

	 0212231	 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	 0212......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		:		สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

	ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0212311	 การถ่ายเทความร้อน	 3(3-0-6)	 0212314	 ระบบเครื่องมือวัดทางด้านพลังงาน	 3(2-3-4)

	 0212312	 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้	 3(3-0-6)	 0212316	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 2(2-0-4)

 0212313 การจำาลองแบบทางคณิตศาสตร์สำาหรับระบบพลังงาน	 3(1-6-2)	 0212321	 เทคโนโลยีต้นกำาลัง	 3(3-0-6)

	 0212331	 นโยบายและการจัดทำาแผนพลังงาน	 3(2-3-4)	 0212392	 ปฏิบัติการพลังงาน	2	 2(0-6-0)

	 0212332	 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน	 3(2-3-4)	 0212393	 สัมมนาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน	 1(0-3-0)

	 0212391	 ปฏิบัติการพลังงาน	1	 2(0-6-0)	 0212......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 0212......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0212......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 	 	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0212411 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานปริทัศน์ 1(0-3-0) 0212492 การฝึกงานทางเทคโนโลยี 3(0-9-0)
0212451 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6)  และการจัดการพลังงาน
0212491 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีและ 3(0-9-0)  หรือ 
   การจัดการพลังงาน  0212493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0212...... วิชาเอกเลือก 3(........)  หรือ 
............ วิชาเลือกเสรี 3(........) 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
       และเทคโนโลยี
     รวมหน่วยกิต   13   รวมหน่วยกิต   3-6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ์ ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์ และการประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111 
   ศกึษาลำาดบัและอนกุรม ฟงักช์นัหลายตวัแปร อนพุนัธย์อ่ย 
ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สารสมัพนัธ ์ของแขง็ ของเหลว แกส๊ สารละลาย อณุหพลศาสตรเ์บือ้งต้น 
และจลพลศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101
   ศกึษาเกีย่วกบัสมดลุเคม ีกรด-เบส เคมไีฟฟา้ เคมอีนิทรยี์
เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสรา้งและหนา้ท่ีของเซลล ์กระบวนการเมแทบอลิซึม การสงัเคราะห์
ดว้ยแสง  การหายใจระดบัเซลล ์วฏัจกัรของเซลลแ์ละการแบ่งเซลล ์หลกั
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principle of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจ และการคายน้ำา สารควบคมุการเจรญิเติบโตและตอบสนอง 
และการสบืพนัธ์ุของพชื ศกึษาโครงสรา้งและการทำางานของระบบตา่ง ๆ  
ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างและการ
เคลื่อนที่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการและระบบ
ย่อยอาหาร การหายใจ การรักษาสมดุลและการขับถ่ายระบบประสาท
และอวัยวะรับสัมผัสฮอร์โมน และระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และ
การเจริญเติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 
กลศาสตรข์องของไหล การเคลือ่นทีแ่บบคลืน่ เสยีง แสง ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Principles of Physics 2
   บุรพวิชา : 0209101 และ 0209191
   ศึกษาความโน้มถ่วง โมเมนตัมพลังงาน การเคลื่อนท่ี 
แบบหมนุ กลศาสตรข์องระบบ อนุภาคและวตัถแุข็งเกรง็ คณุสมบตัขิอง
สสาร อนัตรกริยิาทางไฟฟา้และอนัตรกิรยิาทางแมเ่หลก็ สนามแมเ่หลก็
ไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0212411	 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานปริทัศน์	 1(0-3-0)	 0212492	 การฝึกงานทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน	 3(0-9-0)

	 0212451	 เศรษฐศาสตร์พลังงาน	 3(3-0-6)	 	 หรือ 

	 0212491	 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน	 3(0-9-0)	 0212493	 สหกิจศึกษา																																																			6(0-18-0)

	 0212......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 	 หรือ 

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 3(2-2-5)

      

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 13	 	 	 รวมหน่วยกิต	 3	-	6

   รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต
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0209201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
   Mathematical Physics 1
   บุรพวิชา : 0202112
   ศึกษาพีชคณิตของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์และสนาม 
เวกเตอร์ปริพันธ์ตามเส้น ตามผิว และตามปริมาตร ตัวดำาเนินการ 
เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ และเคิร์ล ทฤษฎีของเกาส์ สโตกและกรีน 
อนกุรมฟเูรยีรแ์ละผลการแปลงฟเูรยีรแ์ละการวิเคราะห์จำานวนเชงิซอ้น
0212211 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
   Thermodynamics
   บุรพวิชา : 0209201
   ศึกษาความรู้พื้นฐานทางความร้อนและอุณหพลศาสตร์
เบื้องต้น กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ สภาวะแม่
เหลก็พารา กฎขอ้ทีส่ามของอณุหพลศาสตร ์ระบบทางอณุหพลศาสตร์
อย่างง่าย และสมดุลของเฟส
0212212 การเขียนแบบอุปกรณ์พลังงาน 2(1-3-2)
   Drawing of Energy Equipment
   ศึกษาวิธีการเขียนแบบอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางด้าน
พลังงานโดยใช้ระบบไอเอสโอ ระบบเมตริก การบอกขนาด และการ
แสดงรายละเอียดต่างๆ พิกัด ความเผื่อ การเขียนภาพ การคลี่แบบ 
การเขียนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน และฝึกการเขียนแบบ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
0212213 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
   Fluid Mechanics
   ศึกษาสมการการเคลื่อนท่ีของของไหล พฤติกรรมของ
ของไหล ปัญหาขอบเขตของชั้นของไหล อุทกพลศาสตร์ของของไหล 
ทฤษฎีของอุทกพลศาสตร์และอากาศพลศาสตร์ การประยุกต์ใช้งาน
0212221 เทคโนโลยีไฟฟ้า 3(2-3-4)
   Electrotechnology
   ศกึษาโครงสรา้งของระบบไฟฟา้ การผลติไฟฟ้า คณุลกัษณะ 
ของแหล่งกำาเนิดไฟฟ้าแบบต่างๆ การส่งผ่านกำาลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 
1 เฟส 3 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้า การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 
แสงสว่าง ระบบควบคุมทางไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าต่างๆ ฝึกปฏิบัติการด้าน
การใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า และการต่อวงจรประยุกต์
ใช้งาน 
0212231 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   Energy and Environmental Impacts
   ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน
ต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำา อากาศ เสียง ความร้อน และสายตา  
ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรม การป้องกันและแก้ไข กฎหมาย 
ระบบบำาบัด และเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินวัฎจักรชีวิต
0212311 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6)
   Heat Transfer
   ศึกษาหลักเบื้องต้นของกระบวนการถ่ายเทความร้อน 
การนำาความร้อนชนิดสม่ำาเสมอและไม่สม่ำาเสมอใน 1 มิติ และ 2 มิติ 
เทคนิคในการแก้ปัญหาโดยวิธีเชิงตัวเลข และกราฟฟิก การพาความ
ร้อนแบบอิสระและการพาความร้อนแบบบังคับ การแผ่รังสีความร้อน
ของวัตถุดำาและการแผ่รังสีความร้อน

0212312 เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 3(3-0-6)
   Fuel and Combustion
   ศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ การผลิต 
เชือ้เพลงิแขง็ เชือ้เพลงิเหลว และแกส๊ เชือ้เพลงิจากชวีมวล เชือ้เพลงิจาก
ฟอสซิล ปริมาณสารสัมพันธ์ ค่าความร้อนต่างๆ หลักการเผาไหม้แบบ
ฟลูอิดไดซ์เบด กระบวนการเผาไหม้ปกติและผิดปกติในเครื่องยนต์
สันดาปภายใน ทฤษฏีการถ่ายเทมวลกับกระบวนการเผาไหม้  
การระเหยและการกลั่นตัว
0212313 การจำาลองแบบทางคณิตศาสตร ์ 3(1-6-2)
   สำาหรับระบบพลังงาน
   Mathematical Modeling for Energy System
   ศกึษาเก่ียวกับการจำาลองแบบระบบพลงังาน แบบจำาลอง
ทางคณิตศาสตร์สำาหรับระบบไฟฟ้าและความร้อน รูปแบบของสมการ
ควบคุม เทคนิคการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ความ 
ผิดพลาด ฝึกการใช้โปรแกรม หรือแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในการ
จำาลองแบบ
0212314 ระบบเครื่องมือวัดพลังงาน 3(2-3-4)
   Energy Measurement System 
   ศึกษาหลักการของเครื่องมือวัด อุปกรณ์ตรวจจับและ 
ส่งผ่านสัญญาณ ระบบแสดงและบันทึกข้อมูล การวัดขนาด ระยะ 
ความเรว็ ความดนั อณุหภมู ิอตัราการไหลของความรอ้น อตัราการไหล
ของของเหลว ตลอดจนการวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เครื่องวัดกระแส 
เครื่องวัดแรงดัน และฝึกการใช้เครื่องมือวัดพลังงาน
0212315 การออกแบบระบบทางอุณหพลศาสตร์ 3 (2-3-4)
   Thermal System Design
   ศึกษาสภาวะสมดุลพลังงาน การหาสมการการจำาลอง
แบบเชิงคณิตศาสตร์โดยประมาณ การจำาลองระบบ การหาค่าเหมาะ
ที่สุด หลักการเกี่ยวกับการวัดและการควบคุม การปรับเทียบเครื่องมือ 
วัดอุณหภูมิและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดันและเครื่องมือวัด 
ความดัน การวัดอัตราการไหล  และฝึกปฏิบัติ 
0212316 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)
   Scientific Research Methodology
   ศกึษาระเบยีบวธิวีจิยัทีใ่ชใ้นการวจิยัทางวทิยาศาสตร์และ
จรรยาบรรณนักวิจัย ฝึกเขียนโครงการและนำาเสนอโครงการวิจัย
0212321 เทคโนโลยีต้นกำาลัง 3(3-0-6)
   Power Plant Technology
   ศึกษาระบบโรงจักรต้นกำาลัง พารามิเตอร์และกฎเกณฑ์
สมรรถนะของโรงจักร เชื้อเพลิงและการสันดาป โรงจักรไฟฟ้าพลัง 
ไอน้ำาและส่วนประกอบ โรงจักรไฟฟ้ากังหันแก๊ส โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำา
โรงจักรไฟฟ้าพลังงานเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน โรงจักรไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ เครื่องมือและการควบคุมโรงจักรไฟฟ้า และการป้องกัน
ระบบสายส่ง
0212322 พลังน้ำา 3(2-3-4)
   Hydro Power
   ศึกษาสมบัติของของไหล และพลังงานน้ำา แหล่งน้ำา เขื่อน
และชนดิของเขือ่น การวางแผนสรา้งเขือ่น การเลอืกเขือ่นตามทำาเลทีต่ัง้  
ชนิดของแรงที่กระทำาต่อเข่ือน การออกแบบและการสร้างเข่ือนชนิด 
ต่างๆ โรงไฟฟ้าพลังน้ำา กังหันน้ำา การเลือกแบบกังหันน้ำา การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำาและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติ
และศึกษาดูงาน
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0212323 พลังงานปิโตรเลียม 3(3-0-6)
   Petroleum Energy
   ศกึษาการกำาเนดิ การสำารวจ ศกัยภาพและปริมาณสำารอง 
การผลติปโิตรเลยีม การกลัน่และองคป์ระกอบปโิตรเลยีม ผลติภัณฑแ์ละ
พลังงานจากปิโตรเลียม และกฎหมายปิโตรเลียม
0212324 เทคโนโลยีอบแห้ง 3(2-3-4)
   Drying Technology
   ศึกษาคุณสมบัติของอากาศชื้น การผสมของอากาศ 
ความชืน้สมดลุ คณุสมบตัทิางกายภาพ ความรอ้นของอาหาร เมลด็พชื
และอาหารลกัษณะตา่งๆ เทคโนโลยอีบแหง้และการเลอืกใชเ้ทคโนโลยี
ที่เหมาะสมโดยเน้นวิธีการปฏิบัติ
0212325 พลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ 3(2-3-4)
   Biomass Energy and Bio-Fuel
   ศึกษาเก่ียวกับชีวมวล รูปแบบและการเปลี่ยนรูปชีวมวล 
เป็นพลังงาน กระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ 
แหลง่วตัถดุบิในการผลติไบโอดเีซล กระบวนการการผลติไบโอดเีซลและ 
เอทานอล คุณสมบัติและมาตรฐานของไบโอดีเซลและเอทานอล 
การผลติไบโอดเีซลและเอทานอลเชงิอตุสาหกรรม ฝกึปฏิบัตแิละศกึษา
ดูงาน
0212326 พลังงานรังสีอาทิตย์และกระบวนการ 3(3-0-6)
   ทางความร้อน
   Solar Energy and Thermal Processes
   ศกึษาพลงังานรงัสอีาทติย ์การเกดิ และการนำาพลงังานรงัสี
อาทติยม์าใชป้ระโยชนด์า้นไฟฟา้และความรอ้น การทำาน้ำารอ้น การกลัน่ 
และการใช้ระบบความร้อนร่วมจากพลังงานรังสีอาทิตย์
0212327 เทคโนโลยีพลังงานลม 3(2-3-4)
   Wind Energy Technology
   ศึกษาปัจจัยการเกิดลม คุณสมบัติของลม ลักษณะ
ภูมิประเทศต่อการเคลื่อนที่ของกระแสลม การตรวจวัดและวิเคราะห์
ศักยภาพพลังงานลม ชนิดและหลักการทำางานของกังหันลม 
การออกแบบกังหันลมเบื้องต้น วิวัฒนาการและการประยุกต์กังหันลม 
ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน
0212328 การทำาความเย็นและการปรับอากาศ 3(3-0-6)
   Refrigerating and Air Conditioning
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการทำาความเยน็และการปรบัอากาศ  
วัฏจักร ระบบ และอุปกรณ์ในการทำาความเย็น การทำาความเย็นแบบ 
อัดไอ การวิเคราะห์วัฏจักรการดูดซับ คุณสมบัติสารทำาความเย็น และ
การเลือกใช้ โหลดทางความเย็นและการคำานวณ แผนภูมิไซโครเมตริก 
การวิเคราะห์คุณภาพและการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร 
ปรับอากาศ
0212331 นโยบายและการจัดทำาแผนพลังงาน 3 (2-3-4)
   Energy Policy and Planning
   ศึกษาสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน นโยบาย แผน และ
การจัดการพลังงานของประเทศ ศักยภาพพลังงานของท้องถิ่น ฝึกการ
วิเคราะห์การใช้พลังงานสุทธิและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ใช้พลังงานของท้องถ่ิน การจัดทำาแผนพลังงานท่ีเหมาะสมกับบริบท 
พื้นฐานของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบาย แผน และการจัดการ
พลังงานของประเทศ และฝึกประเมินและคาดการณ์ผลของ 
แผนพลังงาน

0212332 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 3(2-3-6)
   Energy Management and Conservation
   ศึกษาการใช้พลังงานในประเทศไทย หลักการจัดการ
พลังงานเบ้ืองต้น การวางแผน และการตรวจสอบเพื่อการจัดการ
พลังงาน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การจัดการทาง 
ความร้อน ความเย็น โหลดไฟฟ้าและแสงสว่าง การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน
0212351 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introductory Meteorology
   ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศโลก อุณหภูมิ ความกดอากาศ 
ลม ความชื้น เสถียรภาพของบรรยากาศ การระเหย การก่อตัวของเมฆ
และน้ำาคา้ง มวลอากาศ แนวปะทะของมวลอากาศและพาย ุการปัน่ปว่น
ของอากาศ และหลักการพยากรณ์อากาศ
0212352 พลังงานนิวเคลียร์ 3(3-0-6)
   Nuclear Energy
   ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ การสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี เครื่องมือวัดรังสี แรงนิวเคลียร์ ฟิสิกส์ของนิวเคลียร์ 
ฟสิชนัและฟวิชนั แหลง่พลงังานนวิเคลยีร ์เตาปฏกิรณน์วิเคลยีร ์การใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางการผลิตไฟฟ้า และอื่น ๆ
0212353 เซลล์สุริยะและการประยุกต์ 3(3-0-6)
   Solar Cells and Applications
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำา และรอยต่อพีเอ็น 
หลกัการทำางานของเซลลส์รุยิะ วสัดแุละเทคโนโลยกีารสรา้งเซลลส์รุยิะ  
การพัฒนาเซลล์สุริยะและการประยุกต์
0212354 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 3(3-0-6)
   Geothermal Energy
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ วธิสีำารวจ 
และการประเมนิศกัยภาพพลังงานความรอ้นใตพ้ภิพ การผลติไฟฟา้และ
การใช้ประโยชน์อื่นจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
0212355 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี 3(3-0-6)
   และการจัดการพลังงาน 
   Special Topics in Energy Technology
   and Management
ศกึษาหวัขอ้เกีย่วกบัเทคโนโลยแีละการจดัการพลงังาน สถานการณห์รือ
เทคโนโลยดีา้นพลงังาน พลงังานทดแทน การอนรุกัษ์พลงังานทีท่นัสมยั 
เป็นที่สนใจในปัจจุบัน และไม่ซ้ำากับรายวิชาอื่นในหลักสูตร
0212391 ปฏิบัติการพลังงาน 1 2(0-6-0)
   Energy Laboratory 1
   ปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล และ
การถ่ายเทความร้อน
0212392 ปฏิบัติการพลังงาน 2 2(0-6-0)
   Energy Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0212391
   ปฏบิตักิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังานรงัสอีาทติย ์พลงังานลม 
พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ำา การจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
212393 สัมมนาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 1(0-3-0)
   Seminar in Energy Technology and Management 
   สมัมนาในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยแีละการจดัการ
พลังงาน 
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0212411 เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานปริทัศน์ 1(0-3-0)
   Literature Review in Energy Technology
   and Management 
   ฝึกการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงร่าง 
โครงงานวจิยัทางเทคโนโลยแีละการจดัการพลงังาน นำาเสนอด้วยวาจา 
และเขียนรายงาน
0212451 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6)
   Energy Economic
   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได้
ประชาชาต ิความสมัพันธข์องวิชาเศรษฐศาสตรท่ี์มีตอ่ภาคอตุสาหกรรม
และภาคพลังงาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน การลงทุน 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการประเมิน
โครงการด้านพลังงาน
0212491 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยี 3(0-9-0)
   และการจัดการพลังงาน 
   Research Project in Energy Technology
   and Management 
   ทำาโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
เชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติการ นำาเสนอด้วยวาจา และเขียนรายงาน
0212492 การฝึกงานทางเทคโนโลยี 3(0-9-0)
   และการจัดการพลังงาน
   Practicum in Energy Technology
   and Management
   ฝกึปฏบิตังิานทางเทคโนโลยแีละการจดัการพลงังาน หรอื
สาขาที่เกี่ยวข้องตามหน่วยงานต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง 

0212493 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการท่ี  
ดำาเนินงานเกี่ยวข้องกับพลังงานและการอนุรักษ์ ตามโครงการ 
สหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธรุกจิ โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีความรูท้ัว่ไปสำาหรบัผูเ้ริม่ตน้ประกอบการธรุกจิ การจดัทำา 
และวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การหา
แหลง่เงนิทนุสำาหรบัธรุกจิขนาดเลก็และขนาดกลาง การบรหิารการผลติ
และการตลาด ฝกึจดัทำาและนำาเสนอแผนธรุกจิสำาหรบัการประกอบการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
   Statistical Analysis 1
   ศึกษาสถิ ติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
การแจกแจงทวนิาม การแจกแจงปวัซง การแจกแจงปกต ิการแจกแจงไค
กำาลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงการชักตัวอย่าง 
การประเมินค่าและการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้การทดลองด้วยซี 
การทดสอบด้วยที การทดสอบด้วยเอฟ และการทดสอบด้วยไค 
กำาลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา 
 รอบรูว้ชิาการ เช่ียวชาญปฏบิตั ิพฒันาคณุภาพการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำา 
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะทางด้านการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำา
 2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการความรู้
เทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
 3. สามารถนำาความรู้และประสบการณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 4. มีจรรยาวิชาชีพและมีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำา เป็นหลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   101 หน่วยกิต
 วิชาแกน   29 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   66 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   54 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชา
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา

 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
   เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   101 หน่วยกิต
 วิชาแกน   29 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา  2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0219221 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   66 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   54 หน่วยกิต
 0201211 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)
 0201212 มีนวิทยา  3(2-3-4)
 0201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
 0201261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
 0201291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0)
 0201311 แพลงก์ตอนวิทยา 3(2-3-4)
 0201321 การควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
 0201322 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
 0201323 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำา 3(2-3-4)
 0201341 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำา 3(2-3-4)
 0201342 โรคสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
 0201361 คุณภาพน้ำาและการจัดการ 3(2-3-4)
 0201391 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1)
   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา                                                
 0201421 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(3-0-6)
 0201451 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(3-0-6)
 0201452 จรรยาบรรณสำาหรับนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 1(1-0-2)
 0204342 ชีวเคมี  3(3-0-6)
 0204398 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
 0207211 พันธุศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
 0207291 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
 0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0201324 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจืด 3(2-3-4)
 0201325 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง 3(2-3-4)
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 0201326 สัตว์น้ำาสวยงาม 3(2-3-4)
 0201362 ชลธีวิทยา  3(2-3-4)
 0201363 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 3(3-0-6)
 0201364 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3-4)
 0201411 วิทยาการสัตว์หน้าดิน 3(2-3-4)
 0201431 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำา 3(2-3-4)
 0201441 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำาวัยอ่อน 3(2-3-4)
 0201442 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำา 3(3-0-6)
 0201443 วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
 0201444 ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(3-0-6)
 0201453 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-4)
 0201454 เศรษฐกิจการประมง 3(3-0-6)
 0201455 ชีววิทยาโมเลกุลสำาหรับ 3(3-0-6)
   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
 0201456 สาหร่ายและการใช้ประโยชน์ 3(2-3-4)
 0201457 วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
 0201461 นิเวศวิทยาทางทะเล 3(2-3-4)
 0201462 ชีววิทยาประมง 3(3-0-6)
 0201463 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำา 3(2-3-4)

 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 เลอืกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนีไ้มน่อ้ยกวา่ 6 หนว่ยกติ โดยตอ้งเลอืก
เรียนรายวิชา โครงงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา และ การฝึกงาน
ดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำา 1 และการฝกึงานดา้นการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำา 2 
หรือสหกิจศึกษา หรือการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
0201491 โครงงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(0-9-0)
0201492 การฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 1 2(0-6-0) 
0201493 การฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 2 2(0-6-0)
0201494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรนั้นสังกัดทั้งนี้รายวิชาดังกล่าว
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึง 
วันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
      0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0219291 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) ........... ภาษาเลือก 3(3-0-6)
0201211 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4) 0201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0201212 มีนวิทยา 3(2-3-4)  0207211 พันธุศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
0201261 นิเวศวิทยา 3(2-3-4) 0207291 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
0201291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0) 0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
      0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)

	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)

	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0204192	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	2	 1(0-3-0)

	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0207192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0219291	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)	 ...........	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)

	 0201211	 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	 3(2-3-4)	 0201221	 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 3(2-3-4)

	 0201212	 มีนวิทยา	 3(2-3-4)	 0207211	 พันธุศาสตร์พื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 0201261	 นิเวศวิทยา	 3(2-3-4)	 0207291	 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์	 1(0-3-0)

	 0201291	 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา	 1(0-3-0)	 0225211	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0225291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 20
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คำาอธิบายรายวิชา

0201211 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-4)
   Invertebrate Zoology
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   โครงสร้าง สรีรวิทยา การดำารงชีวิต และการจัดหมวดหมู่
ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยเน้นสัตว์น้ำาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
ปฏิบัติการ และมีการศึกษานอกสถานที่
0201212 มีนวิทยา 3(2-3-4)
   Ichthyology
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   รูปร่าง โครงสร้าง สรีรวิทยาของปลา ลักษณะการ 
ดำารงชีวิต การจัดหมวดหมู่ การจำาแนกชนิด ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ
ของปลา และปฏิบัติการ
0201221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
   Principles of Aquaculture
   หลักการเบื้องต้นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา การเตรียมบ่อ 
การคัดเลือกพันธุ์ การจัดการการเลี้ยง คุณภาพน้ำา และอาหารสัตว์น้ำา 
โดยเน้นสัตว์น้ำาที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการ
0201261 นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
   Ecology
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง
และหน้าที่ของโครงสร้างในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน วัฏจักร
ของสาร โซ่อาหารและสายใยอาหาร และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสมดุลในระบบนิเวศ

0201291 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-0)
   Ecology Laboratory
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานิเวศวิทยา และเก็บ
ตัวอย่างภาคสนาม
0201311 แพลงก์ตอนวิทยา 3(2-3-4)
   Planktonology
   บุรพวิชา : 0201261 และ 0201291
   ชีววิทยาของแพลงก์ตอน การจัดหมวดหมู่ การเก็บ
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ชนิด หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา และปฏิบัติการ
0201321 การควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
   Quality Control for Aquaculture
   บุรพวิชา : 0201221
   หลักการควบคุมคุณภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา และ
อตุสาหกรรมสตัวน์้ำาทีเ่ก่ียวข้อง ระบบคณุภาพในการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำา 
มาตรฐานคณุภาพของสตัวน์้ำา ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั การกำาจดั
ของเสียและบำาบัดน้ำาเสีย ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0201322 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
   Research Method and Experimental Design
   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยว
กับการทดลอง การออกแบบการทดลองการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ การเขียนรายงานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ และฝึกเขียนเค้าโครงงานวิจัย

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0201323 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำา 3(2-3-4) 0201311 แพลงก์ตอนวิทยา 3(2-3-4)
0201341 โภชนศาตร์สัตว์น้ำา 3(2-3-4) 0201321 การควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0201361 คุณภาพน้ำาและการจัดการ 3(2-3-4) 0201322 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
0204342 ชีวเคมี  3(3-0-6) 0201342 โรคสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
0204398 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 0201...... วิชาเอกเลือก 3(........)
0201...... วิชาเอกเลือก 3(........) 0201...... วิชาเอกเลือก 3(........)
0201...... วิชาเอกเลือก 3(........)
   ทางเลือกที่ 1
0201492 การฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 1 2(0-6-0)
     รวมหน่วยกิต   19-21   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0201391 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1)  วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา  0201491 โครงงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(0-9-0) 
0201421 การจัดการฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(3-0-6)  และ 
0201451 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(3-0-6) 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
0201452 จรรยาบรรณสำาหรับนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 1(0-2-1)  และเทคโนโลยี
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)  หรือ 
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........) 0201494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   ทางเลือกที่ 1
0201493 การฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 2 2(0-6-0)
     รวมหน่วยกิต   14-16   รวมหน่วยกิต   3-9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0201323	 การเพาะพันธุ์สัตว์นำ้า	 3(2-3-4)	 0201311	 แพลงก์ตอนวิทยา	 3(2-3-4)

	 0201341	 โภชนศาตร์สัตว์นำ้า	 3(2-3-4)	 0201321	 การควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 3(2-3-4)

	 0201361	 คุณภาพนำ้าและการจัดการ	 3(2-3-4)	 0201322	 ระเบียบวิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง	 3(3-0-6)

	 0204342	 ชีวเคมี	 3(3-0-6)	 0201342	 โรคสัตว์นำ้า	 3(2-3-4)

	 0204398	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)	 0201......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 0201......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0201......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)

	 0201......	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 	 	 	

  ทางเลือกที่	1     

	 0201492	 การฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	1	 2(0-6-0)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	-	21	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0201391	 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 1(0-2-1)	 	 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 

	 0201421	 การจัดการฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 3(3-0-6)	 0201491	 โครงงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 3(0-9-0)

	 0201451	 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 3(3-0-6)	 	 และ 

	 0201452	 จรรยาบรรณสำาหรับนักเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 1(0-2-1)	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 3(2-2-5)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 หรือ 

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 0201494	 สหกิจศึกษา																																																				6(0-18-0)

  ทางเลือกที่	1     

	 0201493	 การฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	2	 2(0-6-0)	 	 	 	

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 14-16	 	 	 รวมหน่วยกิต	 3-9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	137	หน่วยกิต
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0201323 การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำา 3(2-3-4)
   Aquatic Animal Breeding
   บุรพวิชา : 0201221
ระบบสบืพนัธ์ุและการสืบพนัธุข์องสตัวน์้ำา วธิกีารเพาะพนัธุ ์การอนบุาล 
การขนส่งพันธุ์สัตว์น้ำา ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0201324 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจืด 3(2-3-4)
   Freshwater Aquaculture
   บุรพวิชา : 0201221
   ชีววิทยา ประวัติ และสถานการณ์การเลี้ยงสัตว์น้ำาจืด 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจืดเศรษฐกิจ การสร้างฟาร์ม การเตรียมระบบ 
การเลี้ยงลูกพันธ์ุ และการให้อาหาร ต้นทุนและผลผลิต การนำา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพาะเลี้ยง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ปฏิบัติการ และศึกษานอกสถานที่
0201325 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง 3(2-3-4)
   Coastal Aquaculture
   บุรพวิชา : 0201221
   ชีววิทยาของสัตว์น้ำาชายฝั่งท่ีมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ 
การเพาะฟกั การอนบุาล การเลีย้ง ปญัหาในการเพาะเลีย้ง และแนวทาง
แกป้ญัหา โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม การจดัการและการพฒันาระบบ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0201326 สัตว์น้ำาสวยงาม 3(2-3-4)
   Ornamental Fish
   ชนิดของสัตว์น้ำาสวยงามน้ำาจืดและสัตว์ทะเล เทคนิคการ
เพาะเลีย้งและอนบุาลสตัวน์้ำาสวยงาม การเพาะพนัธุแ์ละการใหอ้าหาร 
การเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ำา เทคนิคการจัดตู้ปลา โรคและการป้องกันรักษา 
การเลี้ยงสัตว์น้ำาสวยงามและพรรณไม้น้ำาเพื่อการค้า ปฏิบัติการและ
ศึกษานอกสถานที่
0201341 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำา 3(2-3-4)
   Aquatic Animal Nutrition
   บุรพวิชา : 0204102 และ 0204192
   ความต้องการอาหารของสัตว์น้ำาชนิดต่างๆ การใช้ 
ประโยชน์จากอาหารของสัตว์น้ำา ความสมดุลทางโภชนาการ 
การวเิคราะหส์ารอาหารและสิง่เจอืปนในอาหารสัตวน์้ำาท้ังในเชงิปรมิาณ
และคุณภาพ และปฏิบัติการ
0201342 โรคสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
   Aquatic Animal Diseases
   บุรพวิชา : 0225211 และ 0225291
   ผลกระทบของโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ปัจจัยโน้มนำา
การเกิดโรค สาเหตุ อาการ เทคนิค
การตรวจวินิจฉัย และแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์
น้ำาทั้งที่มีสาเหตุจากเชื้อโรค และสาเหตุที่มิใช่เชื้อโรค และปฏิบัติการ
0201361 คุณภาพน้ำาและการจัดการ 3(2-3-4)
   Water Quality and Management
   บุรพวิชา : 0204102 และ 0204192
   หลักการเคมีวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพน้ำา คุณภาพน้ำา 
ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ปัจจัยคุณภาพน้ำาที่มีผลต่อการ
ดำารงชีวิตของสัตว์น้ำา การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำา การวิเคราะห์น้ำา 
ในหอ้งปฏบิตักิาร หลกัการจัดการและปรบัปรงุคณุภาพน้ำาใหเ้หมาะสม
ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่

0201362 ชลธีวิทยา 3(2-3-4)
   Limnology
   บุรพวิชา : 0201261 และ 0201291
   กระบวนการทางกายภาพ เคม ีและชวีภาพของแหลง่น้ำาจดื 
โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการและ
ศึกษานอกสถานที่
0201363 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 3(3-0-6)
   Marine Science
   คุณสมบัติ กระบวนการ และความสัมพันธ์ทางชีววิทยา 
เคมี ฟิสิกส์ และธรณีวิทยาของมหาสมุทร องค์ประกอบของน้ำาทะเล 
รูปร่าง สัณฐานของพื้นทะเลและชายฝั่ง ปริมาณและการแพร่กระจาย
ของแร่ธาตุตะกอนชนิดต่างๆ การหมุนเวียนของน้ำาทะเล และ
ปรากฏการณ์ทางทะเล 
0201364 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3-4)
   Marine Biology
   บุรพวิชา : 0201261 และ 0201291
   สภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่อาศัยทางทะเล ชีววิทยาของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเล การเก็บตัวอย่างและการศึกษาสิ่งมีชีวิตทางทะเล 
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มลพิษทางทะเล ปฏิบัติการและเก็บ
ตัวอย่างภาคสนาม
0201391 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1)
   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา  
   Seminar in Aquaculture Science
   การนำาเสนอผลงานจากการค้นคว้าและงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาในรูปแบบของการสัมมนา
0201411 วิทยาการสัตว์หน้าดิน 3(2-3-4)
   Benthology
   บุรพวิชา : 0201261 และ 0201291
   ชีววิทยา ชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของสัตว์ 
หน้าดิน ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจาย และความอุดมสมบูรณ์ 
บทบาทในโซ่อาหารและสายใยอาหาร การใช้ประโยชน์จากสัตว์ 
หนา้ดนิในการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำา ปฏบัิตกิารและเกบ็ตวัอยา่งภาคสนาม
0201421 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(3-0-6)
   Aquatic Farm Management
   บุรพวิชา : 0201221
   หลักการ จัดการฟาร์ม เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ำ า  ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการฟาร์ม การจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผน
การผลติ การวเิคราะหก์ารลงทนุ การตลาด และการใชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
0201431 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำา 3(2-3-4)
   Genetic Improvement of Aquatic Animals
   บุรพวิชา : 0201323
   หลักการและเทคโนโลยีการปรับปรุงพัน ธ์ุสัตว์ น้ำ า 
การจัดการพ่อแม่พันธ์ุ การจัดชุดโครโมโซม พันธุวิศวกรรม และ 
พันธุศาสตร์ประชากรสัตว์น้ำา และปฏิบัติการ
0201441 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำาวัยอ่อน 3(2-3-4)
   Fish Larval Nutrition
   บุรพวิชา : 0201341  
   ความต้องการอาหารและการใช้ประโยชนจ์ากอาหารของ
สตัวน์้ำาวยัออ่นทีม่คีวามสำาคญัทางเศรษฐกจิ การเตรยีมอาหารสำาเรจ็รปู
และอาหารมีชีวิตเพื่อใช้ในการอนุบาลสัตว์น้ำาวัยอ่อน ปฏิบัติการและ
ศึกษานอกสถานที่
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0201442 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำา 3(3-0-6)
   Aquatic Animal Feed Processing Technology
   บุรพวิชา : 0201341
   กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำาและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลิตท้ังระดับฟาร์มและระดับอุตสาหกรรม หลักการ
ของเคร่ืองจักรและความรู้ทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องกลใน
อตุสาหกรรมการผลติอาหารสตัวน์้ำา  วธิกีารและเทคนคิการผลติอาหาร
สัตว์น้ำาที่เหมาะสม ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
0201443 วิทยาภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
   Immunology of Aquatic Animals
   บุรพวิชา : 0201342  
   หลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกัน ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำา 
กลไกการตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน บทบาทของวัคซีนและการใช้
สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำา และปฏิบัติการ 
0201444 ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(3-0-6)
   Drugs and Chemicals in Aquaculture
   บุรพวิชา : 0201342   
   หลักการและวิธีการในการใช้ยา สารเคมี และผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพื่อการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์น้ำาอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ ประเภทของยาและสารเคมีท่ีอนุญาตให้ใช้กับสัตว์น้ำา 
มาตรการและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ยาและสารเคมีในการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
0201451 เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(3-0-6)
   Aquaculture Biotechnology
   บุรพวิชา : 0201221
   หลกัการและการประยกุตเ์ทคโนโลยชีีวภาพทีท่นัสมยัเพือ่
การเพาะเลี้ยง การปรับปรุงพันธุ์ การวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำา เทคโนโลยี
วัคซีน และการเพาะเลี้ยงเซลล์
0201452 จรรยาบรรณสำาหรับนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 1(1-0-2)
   Ethics for Aquaculturist
   หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณสำาหรับนักเพาะเล้ียง
สัตว์น้ำาเพื่อความปลอดภัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา การใช้ยาและ 
สารเคมี ผลกระทบต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณการ
ใชส้ตัวท์ดลอง มาตรฐานและหลักการท่ีเก่ียวข้องกับการทำางานวจิยัดา้น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 
0201453 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-4)
   Processing of Fisheries Products
   การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยกรรมวิธีที่ใช้ความร้อน
และไม่ใช้ความร้อน การทำาแห้ง การรมควัน การหมักดอง ปลาบดและ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบด ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเล เทคโนโลยี 
ความดนัสงู การใชค้ลืน่ไมโครเวฟ การฉายรงัส ีการใชเ้อนไซม์ สารปรงุแต่ง 
สารเจือปนอาหารในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์ 
เศษเหลือจากการแปรรูป ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0201454 เศรษฐกิจการประมง 3(3-0-6)
   Fisheries Economics
   ทรัพยากรและสถิติทางการประมงและการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำาแนวโน้มเกี่ยวกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาทั้งใน
ประเทศและภมูภิาคอืน่ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่วางแผนในการ 
จัดการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาและธุรกิจประมง

0201455 ชีววิทยาโมเลกุลสำาหรับ 3(3-0-6)
   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา  
   Molecular Biology for Aquaculture
   หลักการและการใช้ศาสตร์ด้านชีววิทยาโมเลกุล เพื่อ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา การเพาะพันธุ์  การคัดเลือกและ 
ปรบัปรงุพนัธุโ์ภชนาการ การวนิจิฉยัโรค และการจดัการสขุภาพสตัวน์้ำา 
เทคโนโลยี ดีเอ็นเอสำาหรับการผลิตวัคซีนและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
และด้านอื่นๆ
0201456 สาหร่ายและการใช้ประโยชน์ 3(2-3-4)
   Algae and Exploitation
   สาหร่ายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้านชีววิทยา การจัด
จำาแนก การแพร่กระจาย นิเวศวิทยา การคัดแยกสายพันธุ์ เทคนิค 
ในการการเพาะเลีย้ง การใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่งๆ ปฏบิตักิารและศึกษา
นอกสถานที่
0201457 วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
   Aquaculture Engineering
   บุรพวิชา : 0201221
   หลักการทางวิศวกรรมเพื่อประยุกต์ในการเพาะเลี้ยง 
สตัวน์้ำา เทคนคิการสำารวจและการออกแบบระบบการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำา 
กลศาสตรว์ศิวกรรมของดนิ วสัดศุาสตร ์งานไม ้ไฟเบอรก์ลาส พลาสตกิ 
ซเีมนต์ และคอนกรตี ระบบกรองและเทคโนโลยกีารบำาบดัน้ำาทิง้ หลกัการ 
เลือกใช้เครื่องจักรกลและการบำารุงรักษา ไฟฟ้าและความปลอดภัยใน
ระบบการเพาะเลี้ยง และปฏิบัติการ
0201461 นิเวศวิทยาทางทะเล 3(2-3-4)
   Marine Ecology
   บุรพวิชา : 0201261 และ 0201291
   นิเวศวิทยาทางทะเลด้านโครงสร้าง หน้าที่ บทบาทและ
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในทะเล การใช้ประโยชน์
และแนวทางอนรุกัษ์ ปฏบัิตกิาร เกบ็ตัวอยา่งภาคสนามและศกึษานอก
สถานที่
0201462 ชีววิทยาประมง 3(3-0-6)
   Fisheries Biology
   ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์น้ำากับแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งใน
น้ำาจืด น้ำากร่อย และน้ำาเค็ม พลวัตประชากรของสัตว์น้ำา การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการประมงเพ่ือการทำาการประมงอย่าง
ยั่งยืน
0201463 สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำา 3(2-3-4)
   Environmental Physiology of Aquatic Animals
   บุรพวิชา : 0201261 และ 0201291
   สรีรวิทยา การปรับตัวทางโครงสร้าง สรีรวิทยาและ
พฤติกรรมของสัตว์น้ำา การควบคุมอุณหภูมิ การหายใจ และการปรับ
สมดุลภายในร่างกาย การตอบสนองของสัตว์น้ำาในระดับชีวโมเลกุลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเล ระบบนิเวศ 
น้ำากร่อย และน้ำาจืด ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0201491 โครงงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 3(0-9-0)
   Research Project in Aquaculture
   ปญัหาทางดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำา วางแผนการทดลอง  
ดำาเนินการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและนำาเสนอด้วยวาจา
0201492 การฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 1 2(0-6-0)
   Practicum in Aquaculture 1
   ฝึกปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
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0201493 การฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 2 2(0-6-0)
   Practicum in Aquaculture 2
   ฝึกปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาหรือสาขาที่
เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง 
0201494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏบิตังิานในสถานประกอบการหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 
ภาคเรียน
0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ์ ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์ และการประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศกึษาลำาดบัและอนกุรม ฟงักช์นัหลายตวัแปร อนพุนัธย์อ่ย 
ปริพันธ์หลายชั้น และการประยุกต์
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สารสมัพนัธ ์ของแขง็ ของเหลว แกส๊ สารละลาย อณุหพลศาสตรเ์บือ้งต้น 
และจลนพลศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101
   ศกึษาเกีย่วกบัสมดลุเคม ีกรด-เบส เคมไีฟฟา้ เคมอีนิทรยี์
เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   ฝกึเทคนคิการใชอ้ปุกรณ ์ความปลอดภัยในหอ้งปฏบิตักิาร 
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204191
   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 2
0204342 ชีวเคมี 3(3-0-6)          
   Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204102 และ 0204192
   ศกึษาชนดิ โครงสรา้ง และหนา้ทีส่ำาคญัของสารชวีโมเลกลุ 
ประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการ 
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ การควบคุมกระบวนการ
เมแทบอลิซึม และการควบคุมทางพันธุกรรม หลักการพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพ
0204398 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
   Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192
   ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางชีวเคมี เพ่ือใช้ในการ
วเิคราะหเ์ชงิคณุภาพและเชิงปรมิาณของสารชวีโมเลกลุในสิง่มชีวีติ และ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล

0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต  
โครงสร้างและหน้าที่เซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์ 
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฎจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ 
หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม
และนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principles of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาโครงสร้างของพืช สารอาหาร การดูดซึม การ
ลำาเลยีง การหายใจและการคายน้ำา สารควบคมุการเจรญิเติบโตและการ 
ตอบสนอง  และการสบืพนัธุข์องพชื ศกึษาโครงสรา้งและการทำางานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์  ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย  ระบบโครง
ร่างและการเคลื่อนที่ ระบบไหลเวียน  ระบบภูมิคุ้มกัน  โภชนาการและ
ระบบย่อยอาหาร  การหายใจ  การรักษาสมดุลและการขับถ่าย  ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับสัมผัส  ฮอร์โมน  และระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 2
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 2
0207211 พันธุศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
   Introductory Genetics
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของยีนและโครโมโซม รวมทั้ง 
ผลกระทบตอ่สิง่มชีวีติ องคป์ระกอบและคณุสมบัตทิางการกายภาพและ
เคมีของสารพันธุกรรม หน้าที่ของสารพันธุกรรม การแสดงออกของยีน 
การกำาหนดเพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ ความน่าจะเป็น 
และสถิตที่ใช้ทางพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ พันธุศาสตร์
ประชากร วิวัฒนาการ เทคโนโลยีและการประยุกต์ความรู้ทาง 
พันธุ์ศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
0207291 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-0)
   Genetics Laboratory
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191 
   ปฏบัิติการทางพนัธุศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกับเนือ้หารายวิชา
พันธุศาสตร์
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 
กลศาสตรข์องของไหล การเคลือ่นทีแ่บบคลืน่ เสยีง แสงความรอ้นและ
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์ นิวเคลียร์
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบั ติการทดลองที่
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
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0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธรุกจิ โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีความรู้ทั่วไปสำาหรับผู้ เริ่มต้นประกอบการธุรกิจ 
การจดัทำาและวเิคราะหง์บประมาณและการเงนิ เพือ่การจดัการธรุกจิใหม่ 
การหาแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การบริหาร
การผลิตและการตลาด ฝึกจัดทำาและนำาเสนอแผนธุรกิจสำาหรับการ
ประกอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0219221 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
   Statistical Analysis 1
   ศกึษาสถติพิรรณนา ความนา่จะเปน็ตวัแปรสุม่ การแจกแจง 
ทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไคกำาลังสอง 
การแจกแจงท ีการแจกแจงเอฟ การแจกแจงการซกัตวัอยา่ง การประเมนิ
ค่าและการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดลองด้วยซี การทดสอบ 
ด้วยที การทดสอบด้วยเอฟ และการทดสอบไคกำาลังสอง การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
เชิงเส้นอย่างง่าย

0225211 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
   Microbiology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191 
   ศึกษาความรู้และหลักทางจุลชีววิทยา โครงสร้างและ
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ การจัดหมวดหมู่ 
การเพาะเลีย้งและการควบคมุจุลนิทรยี ์บทบาทของจุลนิทรียใ์นอาหาร 
อุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและการแพทย์  
0225291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
   Microbiology Laboratory
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191 
   ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
จุลชีววิทยา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา
 สร้างความรู้ คู่คุณธรรม นำาวิชาการสถิติ สู่สังคม
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ท่ี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ และทักษะด้านวิชาการสถิติ
 2. สามารถวเิคราะห ์และนำาวธิกีารทางสถติไิปประยกุตใ์นดา้นตา่ง ๆ  
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั เปน็เครือ่งมอืวเิคราะหด้์าน
สถิติได้อย่างเหมาะสม
 4. มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการทำาวิจัย สามารถศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เป็นหลักสูตร 4 ปี
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   90 หน่วยกิต
 วิชาแกน   28 หน่วยกิต
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   56 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   35 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 - วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)

 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   90 หน่วยกิต
 วิชาแกน   28 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1  1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า   56 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   35 หน่วยกิต
 0202222 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
 0219212 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6)
 0219252 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิต ิ 1(0-2-1)
 0219311 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
 0219312 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6)
 0219313 การวิเคราะห์การถดถอย  3(2-2-5)
 0219314 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5)
 0219321 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
 0219322 ทฤษฎีทางสถิติ 3(3-0-6)
 0219351 เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5)
 0219352 การจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 3(2-2-5)
 0219361 สัมมนาสถิติ 1(0-2-1)
 0219431 การวิจัยดำาเนินการ 1 3(3-0-6)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 เลอืกเรยีนรายวชิาตอ่ไปนีไ้มน่อ้ยกวา่ 12 หนว่ยกติ ถา้หนว่ยกติรวม 
ยังไม่ครบ 21 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือรายวิชาใน 
หลกัสตูรอืน่ๆ ตามความเหน็ชอบของสาขาวชิาสถติิ ใหไ้ดห้นว่ยกติรวม 
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
 รายวิชาวิธีการทางสถิติ
 0219315 สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ 3(3-2-5)
 0219362 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3(3-0-6)
 0219411 การวิเคราะห์ข้อมูลจำาแนกประเภท 3(3-0-6)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 153
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556148

 0219451 การทำาเหมืองข้อมูลด้านสถิต ิ 3(3-2-5) 
 0219452 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-2-5) 
 0219463 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(3-0-6) 
 รายวิชาการวิจัยดำาเนินการ
 0219231 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 0219323 การตัดสินใจเชิงสถิติ  3(3-0-6)
 0219331 การจำาลอง 3(3-0-6) 
 0219432 การวิจัยดำาเนินการ 2 3(3-0-6) 
 รายวิชาการประกันภัย
 0219241 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3(3-0-6)
 0219341 ความเสี่ยงและการประกันภัย 3(3-0-6) 
 0219342 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 
 0219441 การประกันชีวิต 3(3-0-6) 

 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0219461 โครงงานวิจัยทางสถิติ 3(0-9-0)
   และ
 0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี  
   หรือ
 0219462 การฝึกงานทางสถิติ 3(0-9-0)
   หรือ
 0219464 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาที่ได้เรียนและผ่านการประเมิน 
ครบถ้วน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้น
สังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะ
เวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสถิติ

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
ชั้นปีที่ 1 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) ............. ภาษาเลือก 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
0219212 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 0219252 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ 1(0-2-1)
0202222 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 0219...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........) ............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   17

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0219311 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 0219314 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5)
0219312 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 0219322 ทฤษฎีทางสถิติ 3(2-2-5)
0219313 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) 0219351 เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5)
0219321 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 0219352 การจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 3(2-2-5)
0219...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0219361 สัมมนาสถิติ 1(0-2-1)
0219...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0219...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
      0219...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   19

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0219431	 การวิจัยดำาเนินการ	1	 3(3-0-6)	 0219311	 ระเบียบวิธีวิจัย	 3(3-0-6)

	 0219312	 เทคนิคการชักตัวอย่าง	 3(3-0-6)	 0219314	 การออกแบบการทดลอง	 3(2-2-5)

	 0219313	 การวิเคราะห์การถดถอย	 3(2-2-5)	 0219322	 ทฤษฎีทางสถิติ	 3(2-2-5)

	 0219321	 ทฤษฎีความน่าจะเป็น	 3(3-0-6)	 0219351	 เทคนิคการพยากรณ์	 3(2-2-5)

	 0219......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0219......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0219......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0219......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 .............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)

	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0207192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)

	 0219212	 สถิติวิเคราะห์	2	 3(3-0-6)	 0219252	 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ	 1(0-2-1)

	 0202222	 พีชคณิตเชิงเส้น	1	 3(3-0-6)	 0219......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 17

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชาสถิติ



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558154
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 149

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0219431 การวิจัยดำาเนินการ 1 3(3-0-6) 0219461 โครงงานวิจัยทางสถิติ 3(0-9-0)
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 0219462 การฝึกงานทางสถิติ 3(0-9-0)
   และเทคโนโลยี   หรือ
0219...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0219464 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0219...... วิชาเอกเลือก 3(.........)    
     รวมหน่วยกิต   9-12   รวมหน่วยกิต   3-9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ ์ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์ การประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศกึษาลำาดบัและอนกุรม ฟงักช์นัหลายตวัแปร อนพุนัธย์อ่ย 
ปริพันธ์หลายชั้น การประยุกต์
0202222 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
   Linear Algebra 1
   ศึกษาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น 
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ 
ลักษณะเฉพาะ การประยุกต์
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี  
ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ของแขง็ ของเหลว แกส๊ สารละลาย อณุหพลศาสตร์
เบื้องต้น และจลนพลศาสตร์
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   ฝกึเทคนคิการใชอ้ปุกรณ์ ความปลอดภัยในหอ้งปฏบิตักิาร 
และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0207101 หลักชีววิทยา 1  3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าท่ีเซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ 
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
0207102 หลักชีววิทยา 2  3(3-0-6)
   Principles of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจ และการคายน้ำา สารควบคมุการเจรญิเตบิโตและตอบสนอง
และการสบืพนัธุข์องพชื ศกึษาโครงสรา้งและการทำางานของระบบต่าง ๆ  
ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างและการ
เคลื่อนที่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการและระบบ
ยอ่ยอาหาร การหายใจ การรกัษาสมดุลและการขับถ่าย ระบบประสาท
และอวยัวะรบัสมัผสั ฮอรโ์มนและระบบตอ่มไรท่้อม ระบบสบืพนัธ์ุและ
การเจริญเติบโต

0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 2
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 2
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่
กลศาสตรข์องของไหล การเคลือ่นทีแ่บบคลืน่ เสยีง แสง ความรอ้นและ
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น3 (3-0-6) 
   Introduction to Computer
   ศกึษานยิาม ความหมาย และการทำางานของระบบเคร่ือง
คอมพวิเตอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ข้อมลูและสารสนเทศคอมพวิเตอร ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้งานและการบำารุงรักษาตลอดจนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
0216451 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
   และเทคโนโลยี
   Entrepreneurship in Science and Technology
   ศกึษาความสำาคญัของผูป้ระกอบการในระบบธรุกจิ โอกาส
ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของบุคคลในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีความรูท้ัว่ไปสำาหรบัผูเ้ริม่ตน้ประกอบการธรุกิจ การจดัทำา 
และวิเคราะห์งบประมาณและการเงินเพื่อการจัดการธุรกิจใหม่ การหา
แหลง่เงนิทนุสำาหรบัธรุกจิขนาดเล็กและขนาดกลาง การบรหิารการผลติ
และการตลาด ฝกึจดัทำาและนำาเสนอแผนธรุกจิสำาหรบัการประกอบการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0219352	 การจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูล	 3(2-2-5)	 0219461	 โครงงานวิจัยทางสถิติ	 3(0-9-0)

	 0219361	 สัมมนาสถิติ	 1(0-2-1)	 0219462	 การฝึกงานทางสถิติ	 3(0-9-0)

	 0216451	 การเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 3(2-2-5)	 	 หรือ 

	 0219......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0219464	 สหกิจศึกษา6(0-18-0)

	 0219......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 10-13	 	 รวมหน่วยกิต	 3	-	9

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	126	หน่วยกิต
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0219211 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
   Statistics Analysis 1
   ศึกษาสถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไค
กำาลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงการชักตัวอย่าง  
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบซี 
การทดสอบท ีการทดสอบเอฟ และการทดสอบไคกำาลังสอง การวเิคราะห ์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
เชิงเส้นอย่างง่าย
0219212 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6)
   Statistical Analysis 2
   บุรพวิชา : 0219211
   ศกึษาการวเิคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง การวเิคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุคูณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม  
การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ การควบคุม
คณุภาพเชงิสถติเิบือ้งตน้ ทฤษฎีการตดัสนิใจเบือ้งตน้ เลขดชัน ีและการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา
0219231 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6)
   Statistical Quality Control
   บุรพวิชา : 0219211
   ศึกษาความรู้พื้นฐานทางสถิติที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ  
การสุม่ตวัอยา่งเพ่ือการยอมรบั โดยแอททรบิวิสก์ารสุม่ตวัอยา่ง เพ่ือการ
ยอมรับโดยตัวแปรเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมแบบต่างๆ การวางแผน 
การสุ่มตัวอย่างเชิงเดียว เชิงคู่ และเชิงพหุคูณ กลุ่มสร้างคุณภาพ
0219241 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3(3-0-6)
   Mathematics of Life Insurance
   ศึกษาความรู้เก่ียวกับการประกันชีวิต ความน่าจะเป็น
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันชีวิต ตารางมรณะ ค่ารายปี การคำานวณ
เบี้ยประกันชีวิตแบบต่างๆ เงินสำารอง เบี้ยประกันภัยรวม
0219252 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิต ิ 1(0-2-1)
   Statistical Packages Application
   บุรพวิชา : 0219211 และ 0219212
   ฝกึใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถิตติา่งๆ เพือ่วเิคราะหข้์อมลู
0219311 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
   Research Methodology
   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย 
ขัน้ตอนการดำาเนนิการวจิยั การเสนอเคา้โครงการวิจยั การศกึษาปญัหา
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องและการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย วิธีการ
ชกัตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหผ์ล การแปลความหมาย 
และการรายงานผลการวิจัย
0219312 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6)
   Sampling Techniques
   ศึกษาขั้นตอนการสำารวจตัวอย่าง ประโยชน์ของการ
ชักตัวอย่าง การชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นและแบบไม่ใช้ 
ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบ
มรีะบบ การชกัตวัอยา่งแบบแบง่เปน็ชัน้ การชักตวัอยา่งแบบเกาะกลุม่ 
การหาค่าประมาณจากตัวอย่าง โดยการถดถอยและโดยอัตราส่วน

0219313 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5)
   Regression Analysis
   บุรพวิชา : 0219211
   ศึ กษาแนวคิด เกี่ ยวกับการวิ เคราะห์การถดถอย 
การวิเคราะห์การถดถอยทั้งกรณีตัวแบบเชิงเส้นและเชิงเส้นโค้ง 
การวิเคราะห์การถดถอยในกรณีตัวแปรดัมมี่ ปัญหาความสัมพันธ์
ในตัวแปรอิสระ การตรวจสอบค่าตกค้าง การเลือกสมการถดถอยที่ 
เหมาะสม และฝึกปฏิบัติ
0219314 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5)
   Experimental Designs
   บุรพวิชา : 0219211
   ศึกษาหลักการออกแบบการทดลอง ข้อสมมติพื้นฐาน 
การออกแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ การออกแบบ
บลอ็กสุม่สมบรูณ ์การออกแบบจัตรุสัละตนิ การออกแบบเชงิตวัประกอบ 
การออกแบบเชิงตัวประกอบแบบ 2k กฎสำาหรับค่าเฉลี่ยกำาลังสอง 
คาดหวงั การออกแบบซอ้นในการออกแบบลงจดุแยกสว่น การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม และฝึกปฏิบัติ
0219315 สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ 3(2-2-5)
   Nonparametric Statistics
   บุรพวิชา : 0219211
   ศึกษาแนวคิดของวิธีการทางสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์  
การเปรียบเทียบระหว่างสถิติแบบใช้พารามิเตอร์กับสถิติแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานที่ใช้วิธีการทางสถิติแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ และฝึกปฏิบัติ 
0219321 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6)
   Probability Theory 
   ศึกษาทฤษฎีเซต ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและ
การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นหลายตัวแปร 
โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกำาเนิด การแปลงตัวแปร ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง 
สถิติลำาดับ 
0219322 ทฤษฎีทางสถิติ 3(3-0-6)
   Theory of Statistics 
   บุรพวิชา : 0219321
   ศึกษาการแจกแจงลิมิต ทฤษฎีลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง 
การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าไลลิฮูดสูงสุด โมเมนต์และ
เบย์ การตรวจสอบคุณสมบัติของตัวประมาณค่า ความพอเพียง 
ความสมบูรณ์ วงศ์ของเอ็กซ์โพเนนเซียล การประมาณค่าแบบช่วง  
แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบที่ดีที่สุด แบบทดสอบที่มีกำาลังสูงสุด
สม่ำาเสมอ แบบทดสอบที่ใช้ไลลิฮูดสูงสุด
0219323 การตัดสินใจเชิงสถิติ 3(3-0-6)
   Statistical Decision Making
   บุรพวิชา : 0219211 
   ศึกษาองค์ประกอบของปัญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ 
การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น  
การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้สารสนเทศที่มีอยู่ก่อน การวิเคราะห์ 
การตัดสินใจโดยปรับปรุงสารสนเทศที่มีอยู่ก่อน การวิเคราะห์ 
การตัดสินใจก่อนปรับปรุงสารสนเทศ การวิเคราะห์การตัดสินใจ 
โดยลำาดับ
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0219331 การจำาลอง 3(3-0-6)
   Simulation
   ศึกษาหลักการ แนวคิด และกระบวนการการจำาลอง 
ตัวแบบจำาลอง ตัวแบบสัญลักษณ์ การผลิตตัวเลขสุ่ม การจำาลองการ
เกิดขึ้นของเหตุการณ์ การจำาลองแถวคอย การจำาลองสินค้าคงคลัง  
การตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของการจำาลอง การใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติกับการจำาลอง
0219341 ความเสี่ยงและการประกันภัย 3(3-0-6)
   Risk and Insurance
   ศึกษาความหมายและประเภทของการเสี่ยงภัย ความ
สำาคัญและความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย  
การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยแบบต่างๆ
0219342 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6)
   Demography
   ศึกษาหลักการ ความสำาคัญของการจัดกระทำาข้อมูลทาง
ประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากร วิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น 
เกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ประชากร การย้ายถิ่นและการกระจายตัวของประชากร ตารางชีพและ
การใช้ประโยชน์จากตารางชีพ การประมาณทางประชากร
0219351 เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5)
   Forecasting Techniques
   ศกึษาแนวคดิพ้ืนฐานเก่ียวกับการพยากรณ ์ การพยากรณ์
เชิงปริมาณ  เทคนิคการทำาให้เรียบแบบต่างๆ  การพยากรณ์แบบกรอง
ปรบัได ้ การวเิคราะหอ์นกุรมเวลาแบบแยกสว่น  เทคนคิบอกซ-์เจนคนิส ์ 
การพยากรณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบอื่นๆ การพยากรณ์ โดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ และฝึกปฏิบัติ
0219352 การจัดการและการเก็บรวบรวมข้อมูล 3(2-2-5)
   Management and Data Collection
   ศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ การวางแผนการ
เก็บข้อมูล การตรวจสอบและการคงคุณภาพของข้อมูล การวิเคราะห์
และการออกแบบระบบขอ้มลูทางสถติทิีเ่หมาะสมกบัประเภทและชนดิ
ของขอ้มลูลกัษณะตา่งๆ การจดัการกับข้อมูลในรปูแบบตา่งๆ การสรปุ
และนำาเสนอข้อมูลตามชนิดและปริมาณของข้อมูลทางสถิติ
0219361 สัมมนาสถิติ 1(0-2-1)
   Seminar in Statistics
   สัมมนาประเด็น หรือหัวข้อที่เกี่ยวกับสถิติ หรือสถิติ
ประยุกต์ และเขียนเป็นรายงาน
0219362 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 3(3-0-6)
   Special Topic in Statistics 1
   ศกึษาหวัข้อท่ีนา่สนใจในสาขาสถิตหิรอืสถิตปิระยกุต ์โดย
เนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
0219411 การวิเคราะห์ข้อมูลจำาแนกประเภท 3(3-0-6)
   Categorical Data Analysis
   บุรพวิชา : 0219211
   ศึกษาเทคนิคทางสถิติสำาหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม ภาวะสารูป
สนิทดี การทดสอบและการวัดความเกี่ยวข้องของตัวแปรในตาราง
แจกแจงสองทาง การพรรณนาและการอนุมานโดยใช้สัดส่วนและใช้
อัตราส่วนคี่ ตัวแบบบล็อกเชิงเส้น ตัวแบบลอจิท และตัวแบบถดถอย
ลอจิท

0219431 การวิจัยดำาเนินการ 1 3(3-0-6)
   Operations Research 1
   ศึกษาโครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แนวคิด
และจุดประสงค์ในการทำาโปรแกรมเชิงเส้น การหาคำาตอบโดยใช้กราฟ 
วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาด้านการขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน ทฤษฎีเกม
0219432 การวิจัยดำาเนินการ 2 3(3-0-6)
   Operations Research 2
   ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข่ายงาน ปัญหาสินค้าคงคลัง 
ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต์ กระบวนการมาร์คอฟ
0219441 การประกันชีวิต 3(3-0-6)
   Life Insurance
   บุรพวิชา : 0219341
   ศกึษาความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบับรษัิทประกนัชีวติ กฎหมาย
ที่ควบคุมการดำาเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต สัญญาหลักและสัญญา
เพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลและรายกลุ่ม การรับประกัน
ชีวิตการประกันภัยต่อการบริการและการอนุรักษ์กรมธรรม์ประกันชีวิต
การจัดการงานสินไหมทดแทนประกันชีวิต
0219451 การทำาเหมืองข้อมูลด้านสถิต ิ 3(2-2-5)
   Statistical Data Mining
   บุรพวิชา : 0219211
   ศึกษาการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลและคลังข้อมูล  
เทคนิคการทำาเหมือง ข้อมูลของตัวแบบท่ีมีการเสนอแนะและตัวแบบ
ที่ไม่มีการเสนอแนะ การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเหมืองข้อมูล
และฝึกปฏิบัติ
0219452 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(2-2-5)
   Multivariate Analysis
   บุรพวิชา : 0202222 และ 0219211
   ศกึษาการแจกแจงหลายตวัแปรแบบปกต ิการใชโ้ฮเทลลงิที 
กำาลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห ์
แคนนันนิคอล การวิเคราะห์การจำาแนก และฝึกปฏิบัติ
0219461 โครงงานวิจัยทางสถิติ 3(0-9-0)
   Research Project in Statistics
   ทำาโครงงานวจัิยทางสถติิหรอืสถติิประยกุต์ นำาเสนอผลงาน 
ในรูปแบบรายงานและสอบปากเปล่า
0219462 การฝึกงานทางสถิติ 3(0-9-0)
   Practicum in Statistics
   ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสถิติหรือสถิติประยุกต์ ในองค์กร
ภาครัฐ หรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
0219463 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 2 3(3-0-6)
   Special Topic in Statistics 2
   ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาสถิติหรือสถิติประยุกต์ 
โดยเนือ้หาไมซ่้ำาซอ้นกบัรายวชิาทีร่ะบุไวใ้นหลกัสตูร และรายวชิาหวัขอ้
พิเศษทางสถิติ 1
0219464 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสถิติ หรือสถิติประยุกต์ในองค์กร 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชนในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะศึกษาศาสตร์
ปรัชญา	ความสำาคัญ	และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 ปรัชญาและความสำาคัญของหลักสูตร
	 การศึกษาสร้างครูที่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ	เพื่อสร้างสรรค์	สังคม
การเรียนรู้
	 วัตถุประสงค์
	 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณธรรม	จริยธรรมและมีคุณลักษณะ
ดังนี้
	 (1)	 มีความรู้และทักษะในเชิงวิชาการ	และวิชาชีพครู
	 (2)	 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
	 (3)		มีทักษะทางปัญญา	มีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
	 (4)		มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์และสร้างสรรค์
	 (5)	 มีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 (6)		สามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ
	 (7)		ปฏิบัติตนได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	บุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับความเป็นครูและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
	 (8)		มีความตระหนักในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	หมวดวิชาเฉพาะ	วิชาชีพครู	เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี	หลักสูตร	5	ปี	จำานวนหน่วยกิตรวม	54	หน่วยกิต	ตามโครงสร้างดังน้ี
	 วิชาชีพครู		 	 54	 หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 48	 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 	 		6	 หน่วยกิต
	 รายวิชาตามโครงสร้าง
	 วิชาชีพครู	 	 54		หนว่ยกติ
	 วิชาบังคับ		 	 48		หนว่ยกติ
	 มาตรฐานความรู้ที่	1	ภาษาและเทคโนโลยี		 	6		หนว่ยกติ
	 	 	 สำาหรับครู
	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู		 	 	 2(1-2-3)
	 0308212		 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู		 	 2(1-2-3)
	 0308213		 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา		 	 2(1-2-3)
	 มาตรฐานความรู้ที่	2	การพัฒนาหลักสูตร		 	3	 หนว่ยกติ
	 0308321		 การพัฒนาหลักสูตร		 	 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	3	การจัดกระบวนการเรียนรู้		 	3	 หนว่ยกติ
	 0308331		 การจัดกระบวนการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	4	จิตวิทยาสำาหรับครู		 	6		หน่วยกิต
	 0308241		 จิตวิทยาการศึกษา		 	 	 2(2-0-4)
	 0308242		 จิตวิทยาพัฒนาการ		 	 	 2(2-0-4)
	 0308243		 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 	 2(2-0-4)
	 มาตรฐานความรู้ที่	5	การวัดและประเมินผล		 	3		หนว่ยกติ
   การศึกษา
	 0308351	 	การวัดและประเมินผลทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	6	การบริหารจัดการ		 	4		หนว่ยกติ
   ในชั้นเรียน
	 0308461		 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา		 	 2(1-2-3)
	 0308462		 การจัดการชั้นเรียน		 	 	 2(1-2-3)
	 มาตรฐานความรู้ที่	7	การวิจัยทางการศึกษา		 3		หน่วยกิต
	 0308471		 การวิจัยทางการศึกษา			 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยี		 3		หน่วยกิต
   สารสนเทศทางการศึกษา
	 0308381		 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา			 3(2-2-5)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	หมวดวิชาเฉพาะ	วิชาชีพครู	พ.ศ.	2554

มาตรฐานความรู้ที่	9	ความเป็นครู		 	 17	 หนว่ยกติ
0308191		 ความเป็นครู		 	 	 3(2-2-5)
0308392		 ประสบการณ์วิชาชีพครู		 	 2(0-4-2)
0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)
0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)
วิชาเลือก		 	 	6	 หนว่ยกติ
มาตรฐานความรู้ที่	1	ภาษาและเทคโนโลยี		 	3		หนว่ยกติ
	 	 	 สำาหรับครู
0308411		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน		 	 3(2-2-5)
	 	 สำาหรับครู
มาตรฐานความรู้ที่	2	การพัฒนาหลักสูตร			 	3		หนว่ยกติ
0308322		 การบริหารหลักสูตร		 	 	 3(3-0-6)
มาตรฐานความรู้ที่	3	การจัดกระบวนการเรียนรู้		 26		หนว่ยกติ
0308231		 การศึกษาพิเศษ		 	 	 3(2-2-5)
0308232		 การศึกษาตลอดชีวิต		 	 	 3(2-2-5)
0308233		 การสอนซ่อมเสริม		 	 	 3(2-2-5)
0308332		 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย		 	 3(3-0-6)
0308333		 ศิลปะ	ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครู		 	 3(2-2-5)
0308334		 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์		 	 3(3-0-6)
0308335		 การสอนเฉพาะสาขา		 	 	 3(2-2-5)
0308336		 การสอนจุลภาค		 	 	 2(1-2-3)
0308337		 การส่งเสริมสุขภาพและ		 	 2(1-2-3)
	 	 การกีฬาในสถานศึกษา
มาตรฐานความรู้ที่	4	จิตวิทยาสำาหรับครู			 	3		หน่วยกิต
0308244		 จิตวิทยาทั่วไป		 	 	 3(3-0-6)
มาตรฐานความรู้ที่	5	การวัดและประเมินผล		 	3		หนว่ยกติ
	 	 	 การศึกษา
0308251		 การประเมินทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
0308352		 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)
	 	 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
0308353		 การประเมินตามสภาพจริง		 	 3(2-2-5)
0308451		 การวัดคุณลักษณะ		 	 	 3(2-2-5)
มาตรฐานความรู้ที่	6	การบริหารจัดการ		 	 	3		หนว่ยกติ
	 	 	 ในห้องเรียน
0308463		 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
มาตรฐานความรู้ที่	7	การวิจัยทางการศึกษา		 	6		หนว่ยกติ
0308472		 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล		 3(2-2-5)
0308473		 การวิจัยในชั้นเรียน		 	 	 3(2-2-5)
มาตรฐานความรู้ที่	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา		 																							12		หนว่ยกติ
0308382		 นวัตกรรมการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)
0308383		 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)
0308481		 การประชาสัมพันธ์		 	 	 3(3-0-6)
0308482		 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)
มาตรฐานความรู้ที่	9	ความเป็นครู		 	 18		หนว่ยกติ
0308291		 การศึกษาไทย		 	 	 3(3-0-6)
0308292		 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด		 	 3(2-2-5)
0308394		 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู		 	 3(3-0-6)
0308395		 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม		 	 3(2-2-5)
0308396		 กฎหมายการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)
0308397		 สัมมนาวิชาชีพครู		 	 	 3(1-4-4)
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0308191 ความเป็นครู  3(2-2-5)
   Teacher’s Attributes
   ศึกษาความสำาคัญ พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะ
ความเป็นครู บทบาทหน้าท่ีภาระงานของครู คุณธรรมของครู จรรยา
บรรณวชิาชพีคร ูเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีคร ูกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ศึกษา การสร้างเจคติและศรัทธาต่อวิชาชีพครู การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์
เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพและสมรรถภาพความเปน็คร ูการเปน็บคุคลแหง่
การเรียนรู้และการเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ ความรกั เมตตา ปรารถนาดตีอ่
ผู้เรียน มีความอดทนและรับผิดชอบต่อวิชาชีพครู
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3)
   Thai Language for Teacher
   ฝกึทกัษะการฟงั การพดู การอา่น และการเขยีนภาษาไทย 
เพ่ือการส่ือความหมายอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณต์า่งๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3)
   English Language for Teacher
   ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
   Information Technology for Education                    
   ศกึษาความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์โครงสรา้งเครอื
ข่ายและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
สำาหรับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปในการออกแบบและพัฒนาสารสนเทศทางการ
ศึกษา  
0308231 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)
   Special Education
   ศกึษาความหมาย แนวคดิ ทฤษฏแีละหลกัการทีเ่ก่ียวข้อง
กบัการศกึษาพเิศษ ความสำาคญัของการจดัการศกึษาพเิศษ การคดักรอง
เดก็พเิศษ วธิกีารจดัการศกึษาสำาหรบัเดก็พเิศษ การจดัการกบัพฤตกิรรม
ผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษ การจัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเด็ก
พิเศษ ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาสำาหรับ
เด็กพิเศษ
0308232 การศึกษาตลอดชีวิต 3(2-2-5)     
   Lifelong Education
   ศึกษาความหมายแนวคิด ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาตลอดชีวิต ความสำาคัญของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เป้าหมายของการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา การผสมผสาน
ระหว่างการจัดการศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย รูปแบบและกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดการความรู้ ปัจจัยที่มี
อทิธพิลตอ่การจดัการเรยีนรูน้อกระบบ การเรยีนตามอธัยาศยั วเิคราะห์
แนวโน้มการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิบัติในสถานการณ์จำาลอง

0308233 การสอนซ่อมเสริม 3(2-2-5)
   Remedial Teaching
   ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน
ซอ่มเสรมิ ความสำาคญัของการสอนซอ่มเสรมิแนวทางการวนิจิฉยัผูเ้รยีน 
หลกัการ วธิกีารและเทคนคิการสอนซอ่มเสรมิ การตดิตามและประเมนิ
ผลการสอนซ่อมเสริม ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยผู้เรียนและการออกแบบ
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)
   Educational Psychology   
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญของจิตวิทยาการศึกษา 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของผู้เรียนเชาว์ปัญญาและ
ความถนัด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความ
บกพรอ่ง ในการเรยีนรู ้การจงูใจ  การสง่เสรมิความถนดัและความสนใจ
ของผู้เรียนและกลยุทธ์เชิงจิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียน
0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
   Developmental Psychology         
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวทิยาพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการของมนษุย ์ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการพัฒนาพฤติกรรมของคนวัยต่างๆ และการส่งเสริมพัฒนาการที่
เหมาะสมให้แก่คนทุกวัย
0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
   Guidance for Student Development
   ศกึษาหลกัเบ้ืองตน้ของการแนะแนว ววิฒันาการของการ
แนะแนวทั้งในและต่างประเทศ สภาพการแนะแนวในสถานศึกษาใน
ปัจจุบัน บริการท่ีสำาคัญของการแนะแนว การนำาหลักการแนะแนวไป
ใช้ในการจัดบรกิารแนะแนว และจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่พัฒนาผูเ้รียน
0308244 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
   General Psychology
   ศึกษาแนวคิด หลักการ และความรู้เบื้องต้นทางจิตวิทยา 
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ การเชื่อมโยงจิตวิทยาพื้นฐาน
กบัจิตวทิยาการศกึษา แนวโนม้การนำาจิตวทิยาการศกึษาประยกุตส์ูก่าร
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียน การช่วยเหลือผู้เรียนให้
พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
0308251 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
   Educational Evaluation
   ศกึษาแนวคดิ หลกัการประเมนิโครงการ การวดัผล รปูแบบ 
ในการวางแผน วิธีการ การกำาหนดเกณฑ์ หลักการตัดสินและการ
เขียนเค้าโครงการประเมินและการเขียน เค้าโครงการประเมินโครงการ
ทางการศึกษา
0308291 การศึกษาไทย 3(3-0-6)
   Thai Education
   ศกึษาประวตัคิวามเปน็มาและระบบการจดัการศึกษาไทย 
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของหลักสูตร วิสัยทัศน์ และแผน
พัฒนาการศึกษาไทย วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการจัดการ
ศึกษาไทย

คำาอธิบายรายวิชา
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0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด 3(2-2-5)
   Activities for Boy Scout and Girl Guides
   ศึกษาประวัติ ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ
ลูกเสือและยุวกาชาด หลักการของลูกเสือและยุวกาชาด ฝึกปฏิบัติการ
มีวินัยและความเป็นระเบียบ พิธีเปิดและพิธีเปิดการประชุมกอง เคห
พยาบาล การบำาเพ็ญประโยชน์ หลักสูตรวิชาลูกเลือและยุวกาชาดใน
โรงเรียน กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
   Curriculum Development
   ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฏีการศึกษา ประวัติความ
เป็นมา ระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการ
ศึกษาไทย ทฤษฏีหลักสูตร องค์ประกอบและประเภทของหลักสูตร รูป
แบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้น
ของหลักสูตร การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
0308322 การบริหารหลักสูตร 3(3-0-6)
   Curriculum Administration
   ศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารหลักสูตรในสถาน
ศึกษา  การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร การดำาเนินการใช้หลักสูตร การกำากับนิเทศติดตามหลักสูตร 
การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุง
หลักสูตร วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการบริหารจัดการหลักสูตรใน
สถานศกึษาตามความตอ้งการของผูเ้รยีนทอ้งถิน่และสงัคมในภาพรวม
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5)
   Learning Process Organization
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการ
เรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการออกแบบและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้
เรยีนเปน็สำาคญั การบรูณาการเนือ้หาในกลุม่สาระการเรยีนรู ้การบรูณา
การเรียนรู้แบบเรียนรวม การใช้และการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้ และการประเมินการเรียนรู้เพื่อ
สามารถออกแบบการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้
เรียนและสามารถจำาแนกระดับการเรียนรู้จากการประเมินผล
0308332 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6)           
   Education and Thai Wisdom
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ ขอบข่ายและกระบวน
ทศันข์องภมูปิญัญาไทยและภูมิปญัญาท้องถ่ินวิเคราะห์ความเชือ่มโยง
ระหว่างการศึกษากับภูมิปัญญา การใช้การศึกษาเป็นแนวทางในการ
ถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย การบูรณาการภูมิปัญญาในการ
ศึกษา
0308333 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับคร ู 3(2-2-5)  
   Art, Music and Dance for Teacher
   ศกึษาแนวคดิและความสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์สำาหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้
ดา้นศลิปะ ดนตร ีและนาฏศลิป ์ฝกึวเิคราะหปั์ญหาและการจัดการเรยีน
รู้ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  

0308334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
   Creative  Thinking Development  
   ศกึษาความหมาย แนวคดิทฤษฏทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับ
สมรรถภาพของสมอง  การศึกษาลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดบรรยากาศ  การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนและกจิกรรมเสรมิ
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
0308335 การสอนเฉพาะสาขา 3(2-2-5)        
   Teaching Specific Subject
   ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิธีการ
จัดการเรียนรู้ตามรายวิชาเฉพาะสาขา การทำาแผนการจัดการเรียนรู้ 
การวดัและประเมนิ การสอนซอ่มเสรมิและฝกึปฏิบติัการสอนวชิาเฉพาะ
สาขา
0308336 การสอนจุลภาค 2(1-2-3)
   Microteaching
   ฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ที่สำาคัญสำาหรับครู การแก้
ปัญหา การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำาลอง ทั้งการสอนแบบเดี่ยว
และแบบทีม ฝึกสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล เสนอแนวทาง
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
0308337 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 2(1-2-3)
   ในสถานศึกษา  
   Health and Sport Promotion in
   Educational Institution
   ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการส่งเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายในสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดสิ่งแวดล้อม การ
จัดบริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย การจัด
กิจกรรมพลศึกษาและกีฬาในสถานศึกษา
0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
   Educational Measurement
   and Evaluation
   ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ
ศกึษา การประเมนิผลแบบยอ่ยและแบบรวมการประเมนิตามสภาพจริง 
การสรา้งและการใชเ้ครือ่งมอืวดัผล และประเมนิผลการศกึษาชนิดตา่งๆ 
ด้านความรู้ ความคิด ด้านคุณลักษณะ และด้านการปฏิบัติการประเมิน
จากแฟม้สะสมผลงาน การแปลความคะแนน  การใหร้ะดับผลการเรียน
รู้ทั้งด้านการประเมินภาคทฤษฎีและประเมินภาคปฏิบัติ การนำาผลการ
ประเมนิไปใช้ปรับปรงุและการจัดการเรยีนรูแ้ละหลกัสตูร ปฏิบตักิารวัด
และประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง
0308352 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
   ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
   Learning Measurement Instrument
   Development for a Specific Substance  
   บุรพวิชา : 0308351
   ศึกษาหลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ      
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0308353  การประเมินตามสภาพจริง    3(2-2-5)
  Authentic Assessment
	 	 ศึกษาแนวคิด	 วิธีการ	 กระบวนการ	 แนวทางการประเมินตาม
สภาพจริง	การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน	การประเมินภาคปฏิบัติ	เน้นการฝึก
ปฏิบัติการออกแบบการประเมิน	การกำาหนดเกณฑ์การประเมินและการสรุปผล
การประเมิน

0308381  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   3(2-2-5)
  Educational Innovation and Technology
	 	 ศึกษาความหมาย	แนวคิด	ทฤษฎี	ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้	 พัฒนาการของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 เครือข่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้	หลักการออกแบบ	การสร้าง	การนำา
ไปใช้	 การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมทางการศึกษา	 เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้	 บทบาทและคุณค่าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีต่อการศึกษา	
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม	เทคโนโลยีและสารสนเทศ	พัฒนา	
เลือกใช้	ออกแบบ	สร้างและปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยี	ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	แสวงหาและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้	 เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน	ฝึกปฏิบัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

0308382  นวัตกรรมการศึกษา    3(3-0-6)
  Educational Innovation
	 	 ศึกษาแหล่งวิทยาการเก่ียวกับนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือสังเคราะห์
เป็นความคิดรวบยอด	 วิเคราะห์นวัตกรรมที่เป็นวิธีการและระบบที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	รวมท้ังการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับ
วิธีการและระบบใหม่ในการแก้ปัญหาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ	การศึกษาเฉพาะกรณี

0308383  สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา   3(3-0-6)
  Mass Communication for Education
	 	 ศึกษาความหมาย	องค์ประกอบ	กระบวนการและประเภทของการ
ส่ือสาร	ทฤษฎีและแบบจำาลองการส่ือสาร	องค์กรส่ือสารมวลชนในประเทศไทย	
ความสำาคัญ	บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของส่ือสารมวลชน
ต่อการพัฒนาการศึกษา	 แนวคิดในการเลือกใช้สื่อสารมวลชนเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา	กรณีศึกษาการนำา	สื่อสารมวลชนมาสนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษา

0308392  ประสบการณ์วิชาชีพครู    2(0-4-2)
  Teacher Experiences
  ศึกษางานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูและการจัดการศึกษาบูรณา
การความรู้	ปฏิบัติการสอนประสบการณ์วิชาชีพครู	วางแผนการศึกษาผู้เรียน	
สังเกต	สัมภาษณ์	รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ	นำาเสนอผลการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนา	 ปรับปรุงหลักสูตรและนำาหลักสูตรไปใช้ฝึกจัดทำา
แผนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมดำาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับสถาน
ศึกษา	รวมทั้งจัดทำาโครงงานทางวิชาการ

0308394  การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู   3(3-0-6)
  Teacher’s Competency Enhancement
	 	 ศึกษาแนวคิดการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นคร	ู
บทบาทครูต่อการจัดการศึกษา	 การปฏิบัติตนของครูในฐานะบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และการเป็นผู้นำาผู้นำาทางวิชาการ	และการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู	
การวิเคราะห์ปัญหาของวิชาชีพครูและแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพครู

0308395  สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม   3(2-2-5)
  Sociology in Multicultural Context
	 	 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางสังคมวิทยาในบริบทของพหุวัฒนธรรม	
การศึกษาชุมชน	ฝึกวิเคราะห์และกำาหนดแนวทางในการสร้างความเข้าใจและ
การยอมรับในเอกลักษณ์และความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นเอกภาพสอดคล้องกับบริบทของพหุวัฒนธรรมในชุมชน

0308396  กฎหมายการศึกษา    3(3-0-6)
  Education Laws
	 	 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ	พระราชกฤษฎีกาพระราชกำาหนด	พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	คำาสั่งเกี่ยวกับครู	และ
บุคลากรทางการศึกษา	ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมายทางการ
ศึกษา
0308397  สัมมนาวิชาชีพครู    3(1-4-4)
  Seminar in Teacher Profession
	 	 สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู	 แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและศาสตร์ทางการศึกษาใหม่ๆ

0308411  ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน   3(2-2-5)
  สำาหรับครู
  Basic Malay Language and
  Culture for Teacher
	 	 ศึกษาพ้ืนฐานทางภาษาและวัฒนธรรมมลายูในสังคมไทยท่ีจำาเป็น
สำาหรับครู	 บทบาทครูในการดำารงไว้	 ซึ่งความเป็นพหุวัฒนธรรมและสันติสุข	
ฝึกปฏิบัติภาษามลายูสำาหรับครู

0308451  การวัดคุณลักษณะ    3(2-2-5)
  Attribute Measurement
	 	 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และหลักการวัดคุณลักษณะ	การวิเคราะห์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จากหลักสูตร	 ฝึกปฏิบัติการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือและการปฏิบัติการวัดคุณลักษณะ

0308461  ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา   2(1-2-3)
  Leadership and school Administration
	 	 ศึกษา	ทฤษฎี	และหลักการบริหารจัดการ	ภาวะผู้นำา	ทางการศึกษา	
การคิดอย่างเป็นระบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษา	 การสร้างทีม
และมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร	 การติดต่อสื่อสารและการจัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา	 การบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ
การศึกษา	 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน	 ปฏิบัติการจัดโครงการฝึกอาชีพ
และโครงงานทางวิชาการในสถานศึกษาและในชุมชน

0308462  การจัดการชั้นเรียน    2(1-2-3)
  Classroom Management
	 	 ศึกษาแนวคิดการจัดการช้ันเรียน	 วินัย	และการพัฒนาวินัยนักเรียน	
การบริหารจัดการในชั้นเรียนเทคนิคการคุมชั้นเรียน	 การประสานประโยชน์
ในการจัดการชั้นเรียน	สังเกต	วิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนเป็นรายกรณี	และฝึก
แก้ปัญหาการจัดการช้ันเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย	 สามารถนำานวัตกรรมใหม่ๆ	
มาใช้ในการบริหารจัดการในห้องเรียน

0308463  ภาวะผู้นำาทางการศึกษา    3(2-2-5)
  Educational Leadership
	 	 ศึกษาทฤษฏีภาวะผู้นำา	บทบาทการเป็นผู้นำาของบุคลากรทางการ
ศึกษา	การคิดอย่างเป็นระบบการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์	การติดต่อ
สื่อสารในองค์การการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ	ฝึกปฏิบัติการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและสมรรถภาพในการเป็นผู้นำา

0308471  การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5)
  Educational Research
	 	 ศึกษาแนวคิด	 หลักการทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับกระบวนการทางการศึกษาในปัจจุบัน	 การกำาหนดปัญหาการวิจัย	 การศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	การกำาหนดรูปแบบ	กรอบแนวคิดการวิจัย	การ
ออกแบบการวัด	ตัวแปร	การสุ่มตัวอย่าง	การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	
การสรุปผลและการอภิปรายผล	การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาทางการ
ศึกษา	ฝึกปฏิบัติการวิจัย	ค้นคว้าและศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการวิจัย	นำาเสนอโครงร่างการวิจัย	ผลการวิจัย
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0308472  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล   3(2-2-5)
  Research for Individual Learner Development
	 	 ศึกษาแนวคิดและความสำาคัญในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล	
วิธีการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 ทั้งรายกรณีและการใช้กระบวนการวิจัย
เป็นฐาน	 วิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

0308473  การวิจัยในชั้นเรียน    3(2-2-5)
  Classroom Research
	 	 ศึกษาความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิจัยในช้ันเรียน	บทบาทครูในฐานะ
นักวิจัย	รูปแบบและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน	กำาหนดปัญหาวิจัยชั้นเรียน	
การออกแบบการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม	 การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียน	 เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	
สรุปผลการวิจัย	และการเขียนรายงานการวิจัย	ฝึกออกแบบการวิจัยและเสนอ
เค้าโครงการวิจัยในประเด็นปัญหาการเรียนการสอนที่สนใจ

0308481  การประชาสัมพันธ์    3(3-0-6)
  Public Relations
	 	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎีและหลักการประชาสัมพันธ์	 การกำาหนด
ยุทธศาสตร์	การวางแผนดำาเนินงานการเผยแพร่ข้อมูล	ข่าวสารและกิจกรรม
ของสถานศึกษาการออกแบบและผลิตสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

0308482  สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา    3(3-0-6)
  Printed Media for Education
	 	 ศึกษาความหมาย	 ประเภทและบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
การศึกษา	เครื่องมือ	วัสดุ	การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	หลักการออกแบบการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์สำาหรับการศึกษา

0308594  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   6(0-18-0)
  Professional Practicum 1
	 	 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 โดยบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ	ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้	 เลือกใช้ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้	 โดยการใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบต่างๆ	 วัดและประเมินผลการเรียนรู้	 และนำาผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้	 บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของตนเอง	
ทำาเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตลอดจนเข้าร่วมการสัมมนา
ทางการศึกษา

0308595  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(0-18-0)
  Professional Practicum 2
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	 โดยบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ	ปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้	 เลือกใช้ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้	 โดยการใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบต่างๆ	 วัดและประเมินผลการเรียนรู้	 และนำาผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้	 บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของตนเอง	
ทำารายงานการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน	 ฉบับสมบูรณ์	 ตลอดจนเข้าร่วม
การสัมมนาทางการศึกษา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญาและความสำาคัญของหลักสูตร
	 ถ่ายทอดดี	มีความรู้ลึก	สำานึกในวิชาชีพครู	รอบรู้การใช้เทคโนโลยี
 วัตถุประสงค์
	 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษา	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	ท่ีมีคุณธรรม	จริยธรรม
และมีคุณลักษณะดังนี้
	 (1)	มีความสามารถสูงในการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
	 (2)	มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
ในระดับโรงเรียน
	 (3)	มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
	 (4)	มีจิตสำานึกและปฏิบัติตนตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณครู
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาคณิตศาสตร์	เป็นหลักสูตร	5	ปี	จำานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	171	หน่วยกิต	ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนว่ยกติ
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  135  หนว่ยกติ
 วิชาชีพครู     54  หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 		48		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 	 				6		 หน่วยกิต
 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    81  หนว่ยกติ
	 -	วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน		 	 		24		 หน่วยกิต
	 -	วิชาคณิตศาสตรศึกษา		 	 		12		 หน่วยกิต
	 -	วิชาบังคับ		 	 		39		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 				6		 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หนว่ยกติ
รายวิชาตามโครงสร้าง
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หนว่ยกติ
 กลุ่มภาษา      9  หนว่ยกติ
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0000122		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2		 	 	 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      6  หนว่ยกติ
	 0000141		 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย		 	 3(3-0-6)
	 0000142		 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม		 	 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      6  หนว่ยกติ
	 0000151		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต		 	 3(3-0-6)
	 0000152		 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต		 	 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ      3  หนว่ยกติ
 เลือกจาก
	 0000161		 วิถีชุมชนท้องถิ่น		 	 	 3(1-6-2)
	 0000162		 ทักษิณศึกษา		 	 	 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก      6  หนว่ยกติ
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา      3  หนว่ยกติ
	 0000131		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(3-0-6)
	 0000132		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)
	 0000133		 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น		 	 3(3-0-6)
	 0000134		 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี		 	 3(3-0-6)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) พ.ศ. 2554

	 0000211		 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)
	 	 ระดับอุดมศึกษา
	 0000221		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3		 	 	 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์      3  หนว่ยกติ
 และสังคมศาสตร์
	 0000143	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	 3(3-0-6)
	 0000144		 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน	3(3-0-6)
	 0000145		 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย	3(3-0-6)
	 0000146		 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน	3(3-0-6)
	 0000147		 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน	3(3-0-6)
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  138  หนว่ยกติ
 วิชาชีพครู   54  หนว่ยกติ
 วิชาบังคับ   48  หนว่ยกติ
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี     6  หนว่ยกติ
   สำาหรับครู
	 0308211		 ภาษาไทยสำาหรับครู	   2(1-2-3)
	 0308212		 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	  2(1-2-3)
	 0308213		 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา		 	 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร      3  หนว่ยกติ
	 0308321		 การพัฒนาหลักสูตร		 	 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้      3  หนว่ยกติ
	 0308331		 การจัดกระบวนการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู      6  หนว่ยกติ
	 030824		 จิตวิทยาการศึกษา		 	 	 2(2-0-4)
	 0308242		 จิตวิทยาพัฒนาการ		 	 	 2(2-0-4)
	 0308243		 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 	 2(2-0-4)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล
   การศึกษา      3  หนว่ยกติ
	 0308351		 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ      4  หนว่ยกติ
   ในชั้นเรียน
	 0308461		 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	  2(1-2-3)
	 0308462		 การจัดการชั้นเรียน		 	 	 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา      3  หนว่ยกติ
	 0308471		 การวิจัยทางการศึกษา			 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี      3  หนว่ยกติ
   สารสนเทศทางการศึกษา
	 0308381		 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา			 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู     17  หนว่ยกติ
	 0308191		 ความเป็นครู		 	 	 3(2-2-5)
	 0308392		 ประสบการณ์วิชาชีพครู		 	 2(0-4-2)
	 0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)
	 0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)
 วิชาเลือก       6  หนว่ยกติ
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี      3 หน่วยกิต
   สำาหรับครู
	 0308411		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน		 	 3(2-2-5)
   สำาหรับครู
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 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
 0308322 การบริหารหลักสูตร 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 26 หน่วยกิต
 0308231 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)
 0308232 การศึกษาตลอดชีวิต 3(2-2-5)
 0308233 การสอนซ่อมเสริม 3(2-2-5)
 0308332 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6)
 0308333 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับคร ู 3(2-2-5)
 0308334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 0308335 การสอนเฉพาะสาขา 3(2-2-5)
 0308336 การสอนจุลภาค 2(1-2-3)
 0308337 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 2(1-2-3)
    ในสถานศึกษา
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู 3 หน่วยกิต
 0308244 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล 3 หน่วยกิต
     การศึกษา 
 0308251 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
 0308352 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 0308353 การประเมินตามสภาพจริง 3(2-2-5)
 0308451 การวัดคุณลักษณะ 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต
     ในห้องเรียน
 0308463 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 6 หน่วยกิต
 0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3(2-2-5)
 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
     สารสนเทศทางการศึกษา
 0308382 นวัตกรรมการศึกษา 3(3-0-6)
 0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 0308481 การประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 0308482 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู 18 หน่วยกิต
 0308291 การศึกษาไทย 3(3-0-6)
 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 3(2-2-5)
 0308394 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู 3(3-0-6)
 0308395 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)
 0308396 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
 0308397 สัมมนาวิชาชีพครู 3(1-4-4)
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   81 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0202112 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0219201 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0221101 หลักเคมี 1 3(3-0-6)
 0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0)
 0223103 หลักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
 0223191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)

 วิชาคณิตศาสตรศึกษา 12 หน่วยกิต
 0203401 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
 0203402 การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
 0203481 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
 0203482 เทคโนโลยีสำาหรับครูคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5)
 วิชาบังคับ   39 หน่วยกิต
 0202102 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ 2(1-2-3)
 0202201 หลักคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
 0202211 แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
 0202212 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
 0202222 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
 0202223 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
 0202241 วิยุตคณิต  3(3-0-6)
 0202311 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 0202312 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
 0202321 ทฤษฎีจำานวน 3(3-0-6)
 0202331 เรขาคณิตแนวใหม่ 3(3-0-6)
 0202351 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 0202492 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1)
 0219342 สถิติสำาหรับการวิจัย 3(2-2-5)
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 0202301 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6)
 0202352 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
 0202381 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6)
 0202411 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6)
 0202412 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6)
 0202413 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6)
 0202421 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
 0202422 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)
 0202431 ทอพอโลยี 3(3-0-6)
 0202432 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 3(3-0-6)
 0202441 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6)
 0202451 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 0202471 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
 0202491 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 0202493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
 0203403 ประวัติหัวข้อสำาคัญสำาหรับชั้นเรียน 3(3-0-6)
    คณิตศาสตร์
 0203404 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
    แบบโครงงาน
 0203483 การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
 0203484 การจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้มีความ
    สามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
 0203485 การจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้มีข้อบกพร่อง 2(1-2-3)
    ทางการเรียนคณิตศาสตร์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัซึง่มเีนือ้หา
ไมซ่้ำาซอ้นกบัรายวชิาทีไ่ดเ้รยีนและผา่นการประเมนิครบถว้น โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  หรือเลือกเรียนรายวิชา
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำา
คณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด  ทั้งนี้รายวิชาดัง
กล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับ
ถึงวันที่ขอโอน
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 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)

	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)

	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)	 0219201	 หลักสถิติเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 0221101	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)	 0202222	 พีชคณิตเชิงเส้น	1	 3(3-0-6)

	 0221191	 ปฏิบัติการเคมี	1	 1(0-3-0)	 0202241	 วิยุตคณิต	 3(3-0-6)

	 0202201	 หลักคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)	 0203482	 เทคโนโลยีสำาหรับครูคณิตศาสตร์	 3(2-2-5)	

	 0202211	 แคลคูลัส	3	 3(3-0-6)	 	 	 	

   รวมหน่วยกิต 22   รวมหน่วยกิต 22

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)	 0308461	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)

	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 02........	 หมวดวิชาเฉพาะ	วิชาเอก	 3(........)

	 0308…	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)	 0203481	 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์	 3(2-2-5)

	 0202492	 สัมมนาคณิตศาสตร์	 1(0-2-1)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 0203402	 การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน	 3(2-2-5)	 	 	 	

	 0219342	 สถิติสำาหรับการวิจัย	 3(2-2-5)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	

   รวมหน่วยกิต 18   รวมหน่วยกิต 11

 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนต้น 1/62 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนปลาย 2/62

	 0308594	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308595	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

   รวมหน่วยกิต 6   รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)

	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	 0202112	 แคลคูลัส	2	 3(3-0-6)

	 0209103	 หลักฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)	 0202102	 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์	 2(1-2-3)

	 0223191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(2-2-5)	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

   รวมหน่วยกิต 22   รวมหน่วยกิต 21

เลือก	1	รายวิชา

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)

	 0308392	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 2(0-4-2)	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 0308393	 ประสบการณ์วิชาชีพ																				 2(0-4-2)	 0308...	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)

	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)	 0202311	 คณิตวิเคราะห์	 3(3-0-6)

	 0202212	 สมการเชิงอนุพันธ์	 3(3-0-6)	 0202331	 เรขาคณิตแนวใหม่	 3(3-0-6)

	 0202223	 พีชคณิตนามธรรม	1	 3(3-0-6)	 0202351	 วิธีเชิงตัวเลข	 3(3-0-6)

	 0202312	 ตัวแปรเชิงซ้อน	 3(3-0-6)	 02........	 หมวดวิชาเฉพาะ	วิชาเอก	 3(........)

	 0202321	 ทฤษฎีจำานวน	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 0203401	 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์	 3(3-0-6)	 	 	 	

   รวมหน่วยกิต 23   รวมหน่วยกิต 20
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0202102 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ 2(1-2-3)
   Logic and Proof
   ศึกษาตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์ โดยใช้ตัว
แบบจากหัวข้อเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีจำานวนเบื้องต้น ลิมิต
และความต่อเนื่อง
0202201 หลักคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
   Principles of Mathematics
   บุรพวิชา : 0202102
   ศึกษาระบบเชิงสัจพจน์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบ
จำานวน
0202111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
   Calculus 1
   ศกึษาลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพัุนธ์ ปรพินัธ ์สมการเชงิ
อนุพันธ์ การประยุกต์
0202112 แคลคูลัส 2  3(3-0-6)
   Calculus 2
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาลำาดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปรอนุพันธ์ 
ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น การประยุกต์
0202211 แคลคูลัส 3  3(3-0-6)
   Calculus 3
   บุรพวิชา : 0202112
   ศึกษาเวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ ฟังก์ชันค่า
เวกเตอร ์สนามสเกลารแ์ละสนามเวกเตอร ์ปรพินัธต์ามเสน้ ปรพินัธต์าม
ผิวและปริพันธ์ตามปริมาตร การประยุกต์
0202212 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
   Differential Equations
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
แบบเชิงเส้น อนุกรมกำาลัง ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้น ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น การ
ประยุกต์
0202222 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6)
   Linear Algebra 1
   ศึกษาเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น 
ปรภิมูเิวกเตอร ์การแปลงเชงิเสน้ คา่ลกัษณะเฉพาะและเวกเตอรล์กัษณะ
เฉพาะ การประยุกต์
0202223 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6)
   Abstract Algebra 1
   บุรพวิชา : 0202201
   ศึกษากึ่งกรุป กรุป ริง อินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ มอดูล 
การประยุกต์
0202241 วิยุตคณิต  3(3-0-6)
   Discrete Mathematics
   ศึกษาการนับ การจัด การเลือก ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
กราฟ ต้นไม้  ทฤษฎีรหัส พีชคณิตบูลีน วงจรตรรก ตัวแบบการคณนา

0202301 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6)
   Set Theory
   บุรพวิชา : 0202201
   ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ สัจพจน์การ
เลือก หลักการจัดอันดับดี อุปนัยเชิงอนันต์นับได้ จำานวนเชิงการนับ 
จำานวนเชิงอันดับ
0202311 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6)
   Mathematical Analysis
   บุรพวิชา : 0202201
   ศึกษาระบบจำานวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำานวนจริง 
ลำาดับ  อนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์
0202312 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6)
   Complex Variables
   บุรพวิชา : 0202111
   ศกึษาจำานวนเชิงซอ้น ฟังก์ชันเชิงซอ้น ทฤษฎีบทโคช ีสตูร 
ปริพันธ์โคชี อนุกรมเทย์เลอร์และ อนุกรมลอเรนต์ ค่าส่วนตกค้าง การ
ส่งคงแบบ การประยุกต์
0202321 ทฤษฎีจำานวน 3(3-0-6)
   Number Theory
   ศกึษาสมบัตมิลูฐานของจำานวนเตม็ การหารลงตวั ข้ันตอน
วิธีแบบยุคลิด สมภาค ฟังก์ชัน เลขคณิต ส่วนกลับ กำาลังสอง สมการ 
ไดโอแฟนไทน์ การประยุกต์
0202331 เรขาคณิตแนวใหม่ 3(3-0-6)
   Modern Geometry
   ศึกษาระบบเชิงสัจพจน์ เรขาคณิตแบบยุคลิด การค้นพบ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด การแปลงเชิงเรขาคณิตบนระนาบ เรขาคณิต
เชิงภาพฉายเบื้องต้น
0202351 วิธีเชิงตัวเลข  3(3-0-6)
   Numerical Methods
   บุรพวิชา : 0202111
   ศกึษาเลขคณติคอมพวิเตอร ์คา่คลาดเคลือ่น ผลเฉลยของ
สมการไม่เชิงเส้นและสมการพหุนาม ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  
การประมาณคา่ในชว่งเชงิพหนุาม การปรบัเสน้โคง้ อนพุนัธแ์ละปริพนัธ์
เชิงตัวเลข
0202352 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)
   Partial Differential Equations
   บุรพวิชา : 0202212
  ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยอันดับที่สอง สมการเชิงวงรี สมการเชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิง
พาราโบลา การประยุกต์
0202381 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6)
   Mathematics of Finance
   ศกึษาดอกเบีย้ทบตน้และส่วนลด คา่รายงวดและการชำาระ
หนี ้หุน้และพนัธบตัร การใชค้ณติศาสตรใ์นการวเิคราะห ์การลงทนุและ
การตัดสินใจด้านการเงิน

คำาอธิบายรายวิชา



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 167
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556162

0202411  การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6)
   Real Analysis
   บุรพวิชา : 0202311
   ศึกษาปริภูมิแบบยุคลิด ทฤษฎีเมเชอร์ ปริพันธ์เลอเบก 
ปริภูมินอร์ม ปริภูมิ Lp
0202412 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6)
   Complex Analysis
   บุรพวิชา : 0202312
   ศึกษาฟังก์ชันฮาร์มอนิก สูตรปริพันธ์ปัวซง ปัญหาดีรีเคล 
การส่งคงแบบ ผลคูณอนันต์ การต่อเนื่องวิเคราะห์ ฟังก์ชันทั่ว ฟังก์ชัน
มีโรมอร์ฟิก
0202413 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6)
   Functional Analysis
   บุรพวิชา : 0202311 
   ศกึษาปรภิมูอิงิระยะทาง ปรภิมูนิอรม์ ปรภิมูบิานาค ปรภูิมิ
ผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต การตั้งฉากกัน ทฤษฎีบทฮาห์นบานาค 
ทฤษฎีบทจุดตรึงบานาค ทฤษฎีการประมาณ
0202421 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6)
   Linear Algebra 2 
   บุรพวิชา : 0202222
   ศึกษาปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน ตัวดำาเนินการเชิง
เส้นบนปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบ เชิงเส้นคู่ รูปแบบเชิงหลายเส้น รูป
แบบกำาลังสอง รูปแบบบัญญัติ การประยุกต์
0202422 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6)
   Abstract Algebra 2 
   บุรพวิชา : 0202223
  ศึกษาไอดีลและสาทิสสัณฐาน โดเมนแบบยุคลิด ริงพหุนาม 
ฟีลด์ภาคขยาย ฟีลด์แยก ทฤษฎีกาลัว
0202431 ทอพอโลยี  3(3-0-6)
   Topology
   บุรพวิชา  :  0202311
   ศกึษาปรภูิมิองิระยะทาง ปรภิมิูเชิงทอพอโลย ีการแยกกนั
ได้ ความบริบูรณ์ ความเชื่อมโยง ความกระชับ ฮอมอโทปี
0202432 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 3(3-0-6)
   Non-Euclidean Geometry
   บุรพวิชา : 0202331
   ศกึษาเรขาคณติเชงิไฮเพอรโ์บลา ตรโีกณมิตบินเรขาคณติ
เชงิไฮเพอรโ์บลา เรขาคณติเชงิวงร ีความตอ้งกนัของเรขาคณตินอกแบบ
ยุคลิด
0202441 ทฤษฎีกราฟ  3(3-0-6)
   Graph Theory
   ศกึษาวิถีและวัฏจกัร ตน้ไม้ กราฟเชงิระนาบ การใหส้กีราฟ
ไดกราฟ การจับคู่ กราฟเชื่อมโยง
0202451 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6)
   Numerical Analysis
   บุรพวิชา : 0202351
   ศึกษาผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนาม การปรับเส้น
โค้งและการประมาณฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

0202471 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
   Mathematical Modeling
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษากระบวนการสร้างแบบจำาลอง กระบวนการวิยุต 
สมการเชิงผลต่าง กระบวนการต่อเนื่องและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
วิธีเฟส-ระนาบและผลเฉลยเชิงคุณภาพ  การประยุกต์
0202491 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
   Topics in Mathematics 1
   ศกึษาหวัขอ้ทีน่า่สนใจในสาขาวชิาคณติศาสตรซ์ึง่กำาหนด 
โดยอาจารยห์รอืวทิยากรรบัเชญิ โดยเนือ้หาไมซ่้ำาซอ้นกบัรายวชิาท่ีระบุ
ไว้แล้วในหลักสูตร
0202492 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1)
   Seminar in Mathematics
   ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนรายงาน  และนำาเสนอผล
งานจากการค้นคว้างานวิจัยทางคณิตศาสตร์
0202493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
   Project in Mathematics
   ศกึษาและคดิคน้ความรูเ้ฉพาะเรือ่งทางคณติศาสตรอ์ยา่ง
เป็นระบบ จัดทำารายงานและนำาเสนอ
0203401 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
   Curriculum and Instruction in Mathematics
   ศึกษาแนวคิดการกำาหนดวิสัยทัศน์และหลักการจัด
หลกัสตูรคณติศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีนสูม่าตรฐานการจดัสาระการเรยีน
รู้จำานวนและการดำาเนินการ พีชคณิต เรขาคณิต การวัด การวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น การแก้ปัญหา การให้เหตุผลและการพิสูจน์ 
การสื่อสาร  การนำาเสนอ และการเชื่อมโยง ทางคณิตศาสตร์
0203402 การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3(2-2-5)
   School Mathematics Teaching
   ศกึษามโนทศันแ์ละการจัดสาระการเรยีนรูจ้ำานวนและการ
ดำาเนนิการ พชีคณติ เรขาคณติ การวดั การวเิคราะหข์อ้มลูและความนา่
จะเป็น ในระดับโรงเรียน
0203403 ประวัติหัวข้อสำาคัญสำาหรับ 3(3-0-6)
   ชั้นเรียนคณิตศาสตร์
   Historical Topics for Mathematics Classroom
   ศึกษาประวัติความเป็นมาของจำานวนและตัวเลข การ
คำานวณ  เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส และพัฒนาการของ
คณิตศาสตร์แนวใหม่
0203404 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
   แบบโครงงาน  
   Project-based Learning Management
   in Mathematics  
   ศึกษาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อ 
บูรณาการไปสู่การวางแผนการจัด การเรียนรู้ที่มุ้งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์
0203481 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
   Research in Mathematics Classroom
   ศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยชั้นเรียน  การใช้
กระบวนการวิจัยชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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0203482 เทคโนโลยีสำาหรับครูคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5)
   Technology for Mathematics Teacher
   ศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน การสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อส่งเสริมการเรียน
รู้คณิตศาสตร์
0203483 การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3)
   High Order Thinking in Mathematics
   ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดประเมิน การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวัดและการประเมินการคิดข้ันสูงทาง
คณิตศาสตร์ การวิจัยเกี่ยวกับการคิดข้ันสูงเพื่อพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์
0203484 การจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้มี 2(1-2-3)
   ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
   Instructional Management for Gifted Student
   in Mathematics
   ศึกษาลักษณะของผู้ที่ มี ความสามารถพิ เศษทาง
คณิตศาสตร์ การคัดแยกและการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางคณติศาสตร ์ปญัหาและความตอ้งการของผูท้ีม่คีวามสามารถพเิศษ
ทางคณิตศาสตร์ แนวทางการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประยกุตท์ฤษฎสีำาหรบัการวิจยัเพือ่พัฒนาการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
0203485 การจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้มีข้อบกพร่อง 2(1-2-3)
   ทางการเรียนคณิตศาสตร์     
   Instructional Management for Deficient
   Student in Mathematics
   ศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ การคัดแยก
ผู้มีข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ การวินิจฉัยข้อบกพร่อง การ
แก้ไขข้อบกพร่อง การประยุกต์ทฤษฎีสำาหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่เซลล์ กระบวนการ เมแทบอลิซึม การสังเคราะห์
ดว้ยแสง การหายใจระดับเซลล ์วัฏจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถา่ยทอดลักษณะทางพนัธกุรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชวิีต พฤตกิรรม
และนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Computer
   ศกึษาพฒันาการและหลกัการทำางานของคอมพวิเตอร ์การ
สื่อสารข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำาวัน นวัตกรรม
ร่วมสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ หลักการ
โปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรมและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น

0219201 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Statistics
   ศึกษาสถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ 
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไค
กำาลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงการชักตัวอย่าง
การประเมินค่าและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบซี การ 
ทดสอบด้วยที การทดสอบด้วยเอฟ และการทดสอบด้วยไคกำาลังสอง 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย 
0219342 สถิติสำาหรับการวิจัย 3(2-2-5)
   Statistics for Research
   บุรพวิชา : 0219201
   ศกึษาสถติพิรรณนาทีใ่ชใ้นการวจิยั การเลอืกตวัอยา่ง การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสมัพนัธ ์การวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม การวเิคราะห์
ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ
0221101 หลักเคมี 1 3(3-0-6)
   Principles of  Chemistry 1
   ศึกษาหลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ตาราง
ธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และแทรนซิชัน ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี แก๊ส 
ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เบ้ืองต้น จลนศาสตร์ 
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0)
   Chemistry Laboratory 1
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาหลักเคมี 1
0223103 หลักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
   Principles of Physics 1
   ศึกษาเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ ความโน้มถ่วง 
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน กลศาสตร์ของระบบ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบสั่น คุณสมบัติของสาร 
กลศาสตร์  ของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่นเสียง ความร้อนและ 
อุณหพลศาสตร์
0223191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาหลักฟิสิกส์ 1
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญาและความสำาคัญของหลักสูตร
	 การศึกษาสร้างครูที่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 เพื่อสร้างสรรค์	สังคม
	 การเรียนรู้
วัตถุประสงค์
	 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา	 สาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์	 ที่มีคุณธรรม	
	 จริยธรรมและมีคุณลักษณะดังนี้
	 1.		 มีความรู้และทักษะในเชิงวิชาการ	 วิชาชีพครู	 วิชาวิทยาศาสตร์และ
	 	 วิชาฟิสิกส์
	 2.		 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
	 3.	 มีทักษะทางปัญญา	มีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
	 4.		 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	และสร้างสรรค์
	 5.		 มีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 6.		 สามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบ
	 7.		 มีคุณธรรม	จริยธรรม	ปฏิบัติตนได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	บุคลิกภาพ
	 	 และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครูและการปฏิบัติงานใน
	 	 วิชาชีพ
	 8.		 มีความตระหนักในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์	เป็นหลักสูตร	5	ปี	
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	171	หน่วยกิต	ตามโครงสร้าง
ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หนว่ยกติ
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  135  หนว่ยกติ
 วิชาชีพครู     54  หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 		48		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 	 				6		 หน่วยกิต
 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    81  หน่วยกิต
	 -	วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน		 	 			31		หน่วยกิต
	 -	วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและบูรณาการ		 				6		 หน่วยกิต
	 -	วิชาบังคับ		 	 		38		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 				6		 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หนว่ยกติ
 รายวิชาตามโครงสร้าง
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หนว่ยกติ
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า    30  หนว่ยกติ
 กลุ่มภาษา      9  หนว่ยกติ
	 0000111	ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121	ภาษาอังกฤษทั่วไป	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0000122	ภาษาอังกฤษทั่วไป	2		 	 	 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      6  หนว่ยกติ
	 0000141	พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย		 	 3(3-0-6)
	 0000142	สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม		 	 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      6  หนว่ยกติ
	 0000151	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต		 	 3(3-0-6)
	 0000152	วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต		 	 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ      3  หนว่ยกติ
 เลือกจาก
	 0000161	วิถีชุมชนท้องถิ่น		 	 	 3(1-6-2)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ (5 ปี) พ.ศ. 2554

	 0000162	ทักษิณศึกษา		 	 	 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก      6  หนว่ยกติ
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา      3  หนว่ยกติ
	 0000131		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(3-0-6)
	 0000132		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)
	 0000133		 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น		 	 3(3-0-6)
	 0000134		 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี		 	 3(3-0-6)
	 0000211		 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)
	 	 ระดับอุดมศึกษา
	 0000221		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3		 	 	 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์      3  หนว่ยกติ
 และสังคมศาสตร์
	 0000143		 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	 3(3-0-6)
	 0000144		 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000145		 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย			 3(3-0-6)
	 0000146		 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000147		 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  135  หนว่ยกติ
 วิชาชีพครู     54  หนว่ยกติ
 วิชาบังคับ     48  หนว่ยกติ
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี     6  หนว่ยกติ
   สำาหรับครู
	 0308211		 ภาษาไทยสำาหรับครู	   2(1-2-3)
	 0308212		 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	  2(1-2-3)
	 0308213		 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา		 	 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร     3  หนว่ยกติ
	 0308321		 การพัฒนาหลักสูตร		 	 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้     3  หนว่ยกติ
	 0308331		 การจัดกระบวนการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู     6  หนว่ยกติ
	 0308241		 จิตวิทยาการศึกษา		 	 	 2(2-0-4)
	 0308242		 จิตวิทยาพัฒนาการ		 	 	 2(2-0-4)
	 0308243		 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 	 2(2-0-4)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล     3  หนว่ยกติ
   การศึกษา
	 0308351		 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 4 หน่วยกิต
   ในชั้นเรียน 
	 0308461		 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	  2(1-2-3)
	 0308462		 การจัดการชั้นเรียน		 	 	 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา     3  หนว่ยกติ
	 0308471		 การวิจัยทางการศึกษา			 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี     3  หนว่ยกติ
   สารสนเทศทางการศึกษา
	 0308381		 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา			 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู    17  หนว่ยกติ
	 0308191		 ความเป็นครู		 	 	 3(2-2-5)
	 0308392		 ประสบการณ์วิชาชีพครู		 	 2(0-4-2)
	 0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)
	 0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)
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 วิชาเลือก   6 หน่วยกิต
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี
     สำาหรับครู 3 หน่วยกิต
 0308411 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน 3(2-2-5)
    สำาหรับครู
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
 0308322 การบริหารหลักสูตร 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 26 หน่วยกิต
 0308231 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)
 0308232 การศึกษาตลอดชีวิต 3(2-2-5)
 0308233 การสอนซ่อมเสริม 3(2-2-5)
 0308332 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6)
 0308333 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์สำาหรับคร ู 3(2-2-5)
 0308334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 0308335 การสอนเฉพาะสาขา 3(2-2-5)
 0308336 การสอนจุลภาค 2(1-2-3)
 0308337 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 2(1-2-3)
    ในสถานศึกษา
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู 3 หน่วยกิต
 0308244 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล 3 หน่วยกิต
     การศึกษา
 0308251 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
 0308352 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 0308353 การประเมินตามสภาพจริง 3(2-2-5)
 0308451 การวัดคุณลักษณะ 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต
     ในห้องเรียน
 0308463 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 6 หน่วยกิต
 0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3(2-2-5)
 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
     สารสนเทศทางการศึกษา 12 หน่วยกิต 
 0308382 นวัตกรรมการศึกษา 3(3-0-6)
 0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 0308481 การประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 0308482 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู 18 หน่วยกิต
 0308291 การศึกษาไทย 3(3-0-6)
 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 3(2-2-5)
 0308394 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู 3(3-0-6)
 0308395 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)
 0308396 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
 0308397 สัมมนาวิชาชีพครู 3(1-4-4)
 วิชาเอก    81 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 31 หน่วยกิต
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)

 0209103 หลักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
 0209104 หลักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
 0216211 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 2(2-0-4)
 0216312 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(2-0-4)
 0221101 หลักเคมี 1 3(3-0-6)
 0221102 หลักเคมี 2 3(3-0-6)
 0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0)
 0221192 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0)
 0223191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
 0223192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
 วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและบูรณาการ 6 หน่วยกิต
 0216421 วิทยาศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4)
 0216422 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2(1-2-3)
 0216423 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
    สำาหรับครูวิทยาศาสตร์
 วิชาบังคับ   38 หน่วยกิต
 0209201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 0209211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 0209212 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6)
 0209221 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
 0209231 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6)
 0209331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
 0209332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2  3(3-0-6)
 0223201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์พื้นฐาน  3(3-0-6)
 0223241 อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับครูวิทยาศาสตร์  2(1-3-2)
 0223291 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำาหรับคร ู 1(0-3-0)
 0223351 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0223352 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
 0223391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2(0-6-0)
 0223481 สัมมนาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์สำาหรับคร ู 1(1-0-2)
 0223491 โครงงานวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2(1-2-3)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0209311 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
 0209333 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6)
 0209342 อิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-3-4)
 0209355 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
 0209356 ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6)
 0209357 ฟิสิกส์สุขภาพ 3(3-0-6)
 0209362 ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ 3(3-0-6)
 0209363 ฟิสิกส์วัสดุ 3(3-0-6)
 0209464 ฟิสิกส์เลเซอร์ 3(3-0-6)
 0209371 หลักการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
 0209372 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0209373 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0212201 เทคโนโลยีพลังงาน 3(3-0-6)
 0223301 ฟิสิกส์เชิงคำานวณ 3(2-3-4)
 0223353 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 3(3-0-6)
 0223461 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 3(3-0-6)
 0223462 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 3(3-0-6)
 0223463 ฟิสิกส์สุญญากาศและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
 0223471 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
 0223472 ชีวฟิสิกส์  3(3-0-6)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ีหลักสูตรน้ัน
สงักดั  ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนในระยะ
เวลาไม่เกิน 4  ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (5 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0209104 หลักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 0223192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
   และสังคมศาสตร์  0221101 หลักเคมี 1 3(3-0-6)
0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0)
0209103 หลักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
0223191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   22   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 0308...... วิชาชีพครูเลือก 3(........)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
0221102 หลักเคมี 2 3(3-0-6) 0209201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
0221192 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 0209211 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6)
0223201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 0216211 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 2(2-0-4)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   22

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0308393 ประสบการณ์วิชาชีพ                    2(0-4-2) 0209212 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6)
0209221 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 0209331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
0209231 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 0223351 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6)
0216312 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(2-0-4) 0223291 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำาหรับครู 1(0-3-0)
0223352 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   18

} เลือก 1 รายวิชา

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)	 0209104	 หลักฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 0202111	 แคลคูลัส	1	 3(3-0-6)	 0223192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 0209103	 หลักฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)	 0221101	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 0223191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)	 0221191	 ปฏิบัติการเคมี	1	 1(0-3-0)

   รวมหน่วยกิต 22   รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 0308392	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 2(0-4-2)	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)

	 0308393	 ประสบการณ์วิชาชีพ																				 2(0-4-2)	 0209212	 กลศาสตร์	2	 3(3-0-6)

	 0308...	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)	 0209331	 แม่เหล็กไฟฟ้า	1	 3(3-0-6)

	 0209221	 อุณหพลศาสตร์	 3(3-0-6)	 0223351	 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 0209231	 การสั่นและคลื่น	 3(3-0-6)	 0223291	 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำาหรับครู 1(0-3-0)

	 0216312	 โลก	ดาราศาสตร์และอวกาศ	 2(2-0-4)	 0209...	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0223352	 ฟิสิกส์แผนใหม่	 3(3-0-6)	 	 	 	

   รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 21

เลือก	1	รายวิชา

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3)

	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)

	 0308...	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0207192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)

	 0221102	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)	 0209201	 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์	1	 3(3-0-6)

	 0221192	 ปฏิบัติการเคมี	2	 1(0-3-0)	 0209211	 กลศาสตร์	1	 3(3-0-6)

	 0223201	 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์พื้นฐาน	 3(3-0-6)	 0216211	 วิทยาศาสตร์ระบบโลก	 2(2-0-4)

   รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 22
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คำาอธิบายรายวิชา

0202111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
   Calculas 1
   ลมิติและความตอ่เนือ่ง อนพุนัธ ์ปรพินัธ ์สมการเชิงอนพุนัธ์ 
การประยุกต์
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าท่ีเซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์
ดว้ยแสง  การหายใจระดบัเซลล ์วฏัจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม ววิฒันการของสิง่มชีวิีต พฤติกรรม
และนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principles of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจและการคายน้ำา สารควบคุมการเจริญเติบโตและตอบสนอง 
และการสบืพนัธุข์องพชื ศกึษาโครงสร้างและการทำางานของระบบตา่งๆ 
ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างและการ
เคลื่อนที่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน โภชนาการและระบบ
ยอ่ยอาหาร การหายใจ การรกัษาสมดุลและการขับถ่าย ระบบประสาท
และอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมน และระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และ
การเจริญเติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0207191
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 2

0209103 หลักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
   Principles of Physics 1
   ศึกษาเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ ความโน้มถ่วง 
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน กลศาสตร์ของระบบ
อนุภาคและวัตถุแข็งแกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบส่ัน คุณสมบัติของสาร 
กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่นเสียง ความร้อนและ 
อุณหพลศาสตร์
0209104 หลักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
   Principles of Physics 2
   บุรพวิชา : 0209103
   ศึกษาสนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่
เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา 
ไฟฟา้กระแสตรง ไฟฟา้กระแสสลบั แสง ทฤษฎีสมัพทัธภาพพเิศษ ทฤษฎี
ควอนตัม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
   Mathematical Physics 1
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาพีชคณิตของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์ และสนาม 
เวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น ตามผิวและตามปริมาตร เกรเดียนต์ 
ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล ทฤษฎีของเกาส์ สโตกและกรีน อนุกรม ผลการ 
แปลงฟูเรียร์ และการวิเคราะห์จำานวนเชิงซ้อน
0209211 กลศาสตร์ 1  3(3-0-6)
   Mechanics 1
   บุรพวิชา : 0209103
   ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ของนิวตัน การ
เคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่ง สองและสามมิติ ระบบอนุภาค วัตถุแข็ง
เกร็ง ความโน้มถ่วง 
0209212 กลศาสตร์ 2  3(3-0-6)
   Mechanics 2
   บุรพวิชา : 0209211
   ศกึษาระบบพกิดัเคลือ่นที ่สมการของลากรองจ์ สมการการ
เคลื่อนที่ของแฮมิลตันและจาโคบี เทนเซอร์และอินเนอร์เชียเทนเซอร์ 
และการหมุนของวัตถุแข็งแกร็ง

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3) 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0209481 สัมมนาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์สำาหรับครู 1(1-0-2)
0308...... วิชาชีพครูเลือก 3(........) 0216491 โครงงานวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2(1-2-3)
0209332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 0209...... วิชาเลือก 3(........)
0223241 อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-3-2) 0209....... วิชาเลือก 3(........)
0223391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2(0-6-0) ............... วิชาเลือกเสรี 3(........)
0216421 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4) ............... วิชาเลือกเสรี 3(........)
0216422 วิทยาศาสตรบูรณาการ 2(1-2-3)
0216423 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
   สำาหรับครูวิทยาศาสตร์
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   17

ชั้นปีที่ 5      2560
0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12(0-36-0)
        รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนต้น 1/62 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนปลาย 2/62

	 0308594	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308595	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

   รวมหน่วยกิต 6   รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0308461	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	 2(1-2-3)	 0209481	 สัมมนาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์สำาหรับคร ู 1(1-0-2)

	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)	 0216491	 โครงงานวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์	 2(1-2-3)

	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 0209332	 แม่เหล็กไฟฟ้า	2	 3(3-0-6)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 0223241	 อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับครูวิทยาศาสตร ์ 2(1-3-2)    

	 0223391	 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง	 2(0-6-0)	 	 	 	

	 0216421	 วิทยาศาสตรศึกษา	 2(2-0-4)	 	 	 	

	 0216422	 วิทยาศาสตรบูรณาการ	 2(1-2-3)	 	 	 	

	 0216423	 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำาหรับครูวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4)    

	 0209...	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

   รวมหน่วยกิต 23   รวมหน่วยกิต 9
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0209221 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
   Thermodynamics
   บุรพวิชา : 0223201
   ศึกษาความรู้พื้นฐานทางความร้อนและอุณหพลศาสตร์
เบื้องต้น กฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ สภาวะแม่
เหลก็พารา กฎขอ้ทีส่ามของอณุหพลศาสตร ์ระบบทางอณุหพลศาสตร ์
อย่างง่าย และสมดุลของเฟส
0209231 การสั่นและคลื่น 3(3-0-6)
   Vibrations and Waves
   บุรพวิชา : 0223201
   การสั่นแบบต่างๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนที่ 
สมบัติของคลื่น การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0209311 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
   Fluid Mechanics
   บุรพวิชา : 0209211
   ศกึษาพฤตกิรรมของของไหล ปญัหาขอบเขตของของไหล 
สถิตศาสตร์ของไหล พลศาสตร์ของไหล อุทกพลศาสตร์และอากาศ
พลศาสตร์
0209331 แม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
   Electromagnetism 1
   บุรพวิชา : 0209104, 0209201   
   ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นของไฟฟ้าสถิตโดยใช้ตัวดำาเนินการ
เชิงอนุพันธ์ สมการลาปลาซ ไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าสม่ำาเสมอ การ
เหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า สาร 
แม่เหล็ก และไฟฟ้ากระแสสลับ
0209332 แม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
   Electromagnetism 2
   บุรพวิชา : 0209331   
   ศกึษาสมการของแมกซ์เวลล์ คลืน่แม่เหลก็ไฟฟา้ และการ
แผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
0209333 ทัศนศาสตร์  3(3-0-6)
   Optics 
   บุรพวิชา : 0209103
   ศึกษาธรรมชาติของแสง การหักเหและการสะท้อนที่ผิว
โคง้ ความคลาดและการแก้ความคลาด ทัศนปูกรณ ์ความเรว็แสง มาตร
ทางแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบน โพลาไรเซซัน และสเปกตรัม การ
ประยุกต์ทางแสง
0209342 อิเล็กทรอนิกส์ 2 3(2-3-4)
   Electronics 2
   บุรพวิชา : 0209104 
   ศึกษาหลักการวิเคราะห์วงจรเบื้องต้น การวิเคราะห์วงจร
ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ การขยายสัญญาณกระแสตรง 
และการขยายสัญญาณกระแสสลับ รวมท้ังมีการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องตามความจำาเป็น

0209355 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
   Nuclear Physics
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม องค์
ประกอบและสมบัติของนิวเคลียสไอโซโทปและมวลของนิวเคลียส 
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีและอนุภาค
กับสสาร เครื่องมือวัดและการวัดรังสี เครื่องเร่งอนุภาค แรงนิวเคลียร์ 
แบบจำาลองของนิวเคลียส การสลายตัวแบบแอลฟา บีตา และแกมมา 
ฟสิกิสข์องนวิตรอน ปฏิกิรยิานวิเคลยีรแ์บบแบ่งแยกและหลอมตัว และ
แหล่งพลังงานนิวเคลียร์
0209356 ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6)
   Elementary Particle Physics
   บุรพวิชา : 0223352
   ศึกษาสมบัติของอนุภาคที่เสถียรและกึ่งเสถียร แบบ
จำาลองแรงของยูคาวา ไพออน ทฤษฎี การกระเจิง แพริตีและการไม่
คงทีใ่นอนัตรกริยิาแบบออ่น อนุภาคเรโซแนนซ ์การจำาแนกอนภุาค และ 
ควาร์ก
0209357 ฟิสิกส์สุขภาพ 3(3-0-6)
   Health Physics
   บุรพวิชา : 0209104
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ รังสีและ
กมัมนัตภาพรงัส ีอนัตรกริยิาของรงัสกีบัวตัถ ุการวดัปรมิาณรงัส ีหนว่ย
วัดทางรังสีเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์สุขภาพ การปรับเทียบเครื่องมือวัด
รังสี ต้นกำาเนิดรังสีและเครื่องกำาบังทางรังสี ผลทางชีววิทยาของรังสี 
และการป้องกันอันตรายจากรังสี
0209362 ผลึกวิทยารังสีเอกซ์ 3(3-0-6)
   X-rays Crystallography
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาโครงสร้างของผลึก ฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ การเลี้ยว
เบนรังสีเอกซ์ หลักการหาโครงสร้างของผลึกโดยใช้รังสีเอกซ์ การเลี้ยว
เบนเนื่องจากผลึกและการประยุกต์
0209363 ฟิสิกส์วัสดุ  3(3-0-6)
   Material Physics
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับฟิสิกส์ของวัสดุ สมบัติเชิงกล 
เชิงความร้อน เชิงไฟฟ้า เชิงแม่เหล็กและเชิงแสงของวัสดุ สมบัติเฉพาะ
ของวัสดุเซรามิก โลหะและโพลิเมอร์
0209371 หลักการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3(3-6-0)
   Scientific Instrumentation
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาทฤษฎีและหลักการของระบบเครื่องมือที่ใช้ในงาน
วิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์รวมทั้ง ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตามความจำาเป็น
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0209372 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introductory Geophysics
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาระบบสุริยะกับโลก การหมุนและรูปทรงของโลกกับ
ความโน้มถ่วง คลื่นไหวสะเทือนและแผ่นดินไหว กัมมันตภาพรังสีและ
อายุของโลก สนามแม่เหล็กโลกและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล และการ
เคลื่อนตัวของเปลือกโลก
0209373 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introductory Meteorology 
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศโลก อุณหภูมิ ความกดอากาศ 
ลม ความทรงตวัของบรรยากาศ ความช้ืน การกอ่ตวัของเมฆและน้ำาคา้ง 
มวลอากาศ แนวปะทะและพายุ การปั่นป่วนของอากาศและหลักการ
พยากรณ์อากาศ
0209464 ฟิสิกส์เลเซอร์ 3(3-0-6)
   Laser Physics
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาสมบัติของแสงเลเซอร์ อันตรกิริยาระหว่าง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอะตอม หลักการของเลเซอร์ ชนิดของระบบ
เลเซอร ์กำาเนดิฮารม์อนกิอนัดบัสอง และความปลอดภยัในการประยกุต์
ใช้เลเซอร์
0212201 เทคโนโลยีพลังงาน 3(3-0-6)
   Energy Technology
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาการใช้พลังงาน สถานภาพของแหล่งพลังงานใน
ปจัจบุนัและ อนาคตของ แนวทาง และนโยบายในการประหยดัพลงังาน 
การนำาพลงังานแสงอาทติย ์พลงังานน้ำา พลงังานลม พลงังานจากแหลง่
ความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากภาคเกษตร พลังงานนิวเคลียร์ ไปใช้
ประโยชน์
0216211 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 2(2-0-4)
   Earth  Systems Science
   ศกึษาวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขบวนการทีม่อีทิธิพลต่อ
องค์ประกอบต่างๆ ของโลก โดยปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้ เพื่อนำาไปสู่
การวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการ
คิดเป็นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสาร ทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม และนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
0216312 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2(2-0-4)
   Earth Astronomy and Space
   ศึกษาประวัติการค้นพบทางดาราศาสตร์ ท้องฟ้าและ
โลก ระบบเวลาของโลก เครื่องมือทางดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุท้องฟ้า  ระบบสุริยะ โครงสร้างและวิวัฒนาการของดาว เนบิวลา 
ดาราจักรทางช้างเผือก และดาราจักรอื่นๆ เอกภพและจักรวาลวิทยา 
เทคโนโลยีอวกาศ
0216421 วิทยาศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4)
   Science Education
   ศกึษาปรชัญา วิวัฒนาการ ระเบยีบวิธ ีทักษะ กระบวนการ
และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน ผลของ
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีตอ่ธรรมชาตแิละสงัคม รากฐาน
พฒันาการและสถานภาพของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีทย วเิคราะห์
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย

0216422 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2(1-2-3)
   Integrative Science
   ศึกษาแนวคิด หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ฝึกทำาหลักสูตรหรือสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตรแ์บบบรูณาการและนำาเสนอ ศกึษาดงูานการจัดทำาและการ
ใช้หลักสูตรบูรณาการในโรงเรียนที่เป็นตัวแบบ
0216423 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำาหรับ 2(2-0-4)
   ครูวิทยาศาสตร์
   Mathematical Models for Science Teachers
   ศึกษาเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะเป็น และ
สถิติในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วิเคราะห์และสังเคราะห์แบบเชิง
คณิตศาสตร์  ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
0221101 หลักเคมี 1  3(3-0-6)
   Principles of Chemistry 1
   ศึกษาหลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ตาราง
ธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชัน ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี แก๊ส  
ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เบ้ืองต้น จลนศาสตร์  
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
0221102 หลักเคมี 2 3(3-0-6)
   Principles of Chemistry 2
   บุรพวิชา  :  0221101
   ศกึษาพนัธะในสารประกอบคารบ์อน โครงสรา้ง การเรียก
ชื่อ สมบัติไอโซเมอริซึม วิธีเตรียม ปฏิกิริยา และแหล่งธรรมชาติของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ รวมทั้ง
สารชีวโมเลกุลที่สำาคัญบางชนิด
0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0)
   Chemistry Laboratory 1
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาหลักเคมี 1
0221192 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0)
   Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา  :  0221191
   เทคนคิการแยกและการทำาสารอนิทรยีใ์หบ้รสิทุธิ ์ปฏิกริิยา
ของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชั่นต่างๆ และปฏิกิริยาของชีวโมเลกุลบางชนิด
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาหลักเคมี 2
0223191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาหลักฟิสิกส์ 1
0223192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 2
   บุรพวิชา  :  0223191
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาหลักฟิสิกส์ 2
0223201 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
   Fundamental Mathematical Physics 
   บุรพวิชา : 0202111
   ศึกษาการหาอนุพันธ์ และปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ซับซ้อน 
ปริพันธ์หลายชั้น การหาอนุพันธ์ย่อย การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

3(3-0-6)
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0223241 อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับครูวิทยาศาสตร ์ 2(1-3-2)
   Electronics for Science Teachers
   บุรพวิชา: 0209104
   ศึกษาความรู้เก่ียวกับหลอดสุญญากาศ สารกึ่งตัวนำา 
ไดโอด วงจรไดโอด วงจรจา่ยกำาลงัไฟฟา้ กระแสตรง ทรานซสิเตอร ์วงจร
สวิตซ์ วงจรกำาเนิดสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายเสียงและ                  
การจัดระบบเครื่องขยายเสียง
0223291 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำาหรับครู 1(0-3-0)
   Physics Laboratory for Teachers
   บุรพวิชา : 0209103, 0209104
   ทดลองในเรื่องเกี่ยวกับกลศาสตร์ คลื่น เสียง แสง ความ
ร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า และฟิสิกส์แผนใหม่
0223301 ฟิสิกส์เชิงคำานวณ 3(2-3-4)
   Computational Physics 
   บุรพวิชา : 0209103
   ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ของภาษาโปรแกรม การออก แบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอรเ์พือ่การคำานวณทางฟสิกิส ์รวมทัง้มกีารฝกึปฏบัิติในเนือ้หา
ที่เกี่ยวข้องตามความจำาเป็น
0223351 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Quantum Mechanics
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาความล้มเหลวของฟิสิกส์แบบฉบับ และกำาเนิดแนว
คิดเชิงควอนตัม ทวิภาพของอนุภาคและคลื่น กลุ่มคลื่น หลักความไม่
แน่นอน สมการชเรอดิงเงอร์เบื้องต้น อะตอมและโมเลกุล รังสีเอกซ์ 
และเลเซอร์
0223352 ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
   Modern Physics
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร์เชิงสถิติ ฟิสิกส์
สถานะของแขง็เบือ้งตน้ นวิเคลยีส ปฏิกิรยิานวิเคลยีร ์การสลายตวัของ
สารกัมมันตรังสี ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน
0223353 สเปกตรัมของอะตอมและโมเลกุล 3(3-0-6)
   Atomic and Molecular Spectra
   บุรพวิชา : 0223351
   ศึกษากระบวนการชนกันของอะตอมและโมเลกุล การก
ระเจิง สภาวะกระตุ้น การแตกตัวเป็นไอออน การแลกประจุ การรวม
ตัวซ้ำา การแตกตัวเป็นไอออนโดยแสง โครงสร้างสเปกตรัมของอะตอม
และโมเลกุล ความเข้มของสเปกตรัม การวัดสเปกตรัมและการแปลผล 
และโอกาสของการเปลี่ยนย้าย
0223391 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2(0-6-0)
   Advanced Physics Laboratory
   บุรพวิชา : 0223291 
   ทดลองในระดบัสงูทางฟสิกิส ์โดยกำาหนดใหท้ำาอยา่งนอ้ย 
4 เรื่อง และนำาเสนอในรูปแบบของรายงาน

0223461 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 3(3-0-6)
   Solid State Physics 1
   บุรพวิชา : 0209104
   ศกึษาการยดึเหนีย่วในผลกึ การกระจายของคล่ืนโดยผลกึ 
สมบติัเชิงความรอ้นของของแข็ง แบบจำาลองอเิลก็ตรอนอสิระของโลหะ 
และทฤษฏีแถบพลังงานของของแข็ง
0223462 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 3(3-0-6)
   Solid State Physics 2
   บูรพวิชา : 0223461
   ศึกษาสมบัติของไดอิเล็กทริก แม่เหล็กและแมกเนติกเร
โซแนนซ์ สารกึ่งตัวนำา สารตัวนำายิ่งยวด และผลึกเหลว
0223463 ฟิสิกส์สุญญากาศและเทคโนโลยี 3(3-0-6)
   Vacuum Physics and Technology
   บุรพวิชา : 0209104
   ศกึษาพฤตกิรรมของแกส๊ หลักการของเครือ่งสบูสญุญากาศ 
และหลักการวัดสุญญากาศ อุปกรณ์การวัดสุญญากาศ การตรวจหา 
รอยรั่วในระบบสุญญากาศ ส่วนประกอบและวัสดุที่ใช้ในระบบ
สุญญากาศ และการประยุกต์
0223471 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม 3(2-3-4)
   Environmental Physics
   บุรพวิชา : 0209104
   ศึกษาความสำาคัญของฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม หลักการทาง
ฟิสิกส์สำาหรับสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศโลก การกระจายมลพิษ พลังงาน
สำาหรับมนุษย์ มลภาวะทางเสียง และการประยุกต์
0223472 ชีวฟิสิกส์  3(3-0-6)
   Biophysics
   บุรพวิชา : 0209104
   ชีวฟิสิกส์เบื้องต้น การประยุกต์ฟิสิกส์ในการศึกษาระบบ
ชีววิทยา ชีวฟิสิกส์เชิงโมเลกุล ชีวฟิสิกส์เชิงสรีรวิทยา ชีวฟิสิกส์อุปกรณ์
0223481 สัมมนาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์สำาหรับคร ู 1(1-0-2)
   Seminar in Science-Physics for Teachers
   ศึกษา รายงาน และอภิปราย ให้เห็นภาพรวมในเชิง
บูรณาการ ลำาดับก่อนหลังเกี่ยวกับการจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
วิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การสรุปเป็นสูตร กฎ และทฤษฎีต่างๆ
0223491 โครงงานวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 2(1-2-3)
   Science-Physics  Projects
   ฝึกทักษะการคิดและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ
ฟสิกิส ์การเขยีนโครงงานวทิยาศาสตร ์ทดลองทำาโครงงาน และนำาเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญาและความสำาคัญของหลักสูตร
 การศึกษาสร้างครูที่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์ 
 สังคมการเรียนรู้
 วัตถุประสงค์
 เพือ่ผลติบณัฑิตทางการศกึษา สาขาวทิยาศาสตร-์เคม ีท่ีมคีณุธรรม  
 จริยธรรม และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้และทักษะในเชิงวิชาการ วิชาชีพครู วิชาวิทยาศาสตร์  
  และวิชาเคมี
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงานในการ 
  สอนและถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะทางปัญญา มีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
 4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์
 5. มีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. สามารถสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลและมคีวามรบัผดิชอบ
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  บคุลกิภาพและคณุลกัษณะทีเ่หมาะสมกบัความเปน็ครแูละการ 
  ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 8. มีความตระหนักในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมการเรียนรู้ ม ี
  โลกทัศน์ที่ดีและกว้างไกล
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร-์เคมี เปน็หลกัสตูร 
5 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   134 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   54 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   48 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   6 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   80 หน่วยกิต
 - วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 32  หน่วยกิต
 - วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและบูรณาการ 6 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   36 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   134 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   54 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   48 หน่วยกิต
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
     สำาหรับครู
 0308211 ภาษาไทยสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
 0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู 6 หน่วยกิต
 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)
 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล 3 หน่วยกิต
     การศึกษา
 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 4 หน่วยกิต
     ในชั้นเรียน 
 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
 0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
     สารสนเทศทางการศึกษา
 0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู 17 หน่วยกิต
 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
 0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี (5 ปี) พ.ศ. 2554
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	 0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)
	 0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)
 วิชาเลือก      6  หนว่ยกติ
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี     3  หนว่ยกติ
   สำาหรับครู
	 0308411		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน		 	 3(2-2-5)
	 	 สำาหรับครู
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร    3  หนว่ยกติ
	 0308322		 การบริหารหลักสูตร		 	 	 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้  26  หนว่ยกติ
	 0308231		 การศึกษาพิเศษ		 	 	 3(2-2-5)
	 0308232	 การศึกษาตลอดชีวิต		 	 	 3(2-2-5)
	 0308233		 การสอนซ่อมเสริม		 	 	 3(2-2-5)
	 0308332		 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย		 	 3(3-0-6)
	 0308333		 ศิลปะ	ดนตรี	และนาฏศิลป์สำาหรับครู		 	 3(2-2-5)
	 0308334		 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์		 	 3(3-0-6)
	 0308335		 การสอนเฉพาะสาขา		 	 	 3(2-2-5)
	 0308336		 การสอนจุลภาค		 	 	 2(1-2-3)
	 0308337		 การส่งเสริมสุขภาพและ		 	 2(1-2-3)
	 	 การกีฬาในสถานศึกษา
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู     3  หนว่ยกติ
	 0308244		 จิตวิทยาทั่วไป		 	 	 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล     3  หนว่ยกติ
   การศึกษา
	 0308251		 การประเมินทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
	 0308352		 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)
	 	 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
	 0308353		 การประเมินตามสภาพจริง		 	 3(2-2-5)
	 0308451		 การวัดคุณลักษณะ		 	 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ     3  หนว่ยกติ
   ในห้องเรียน
	 0308463		 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา     6  หนว่ยกติ
	 0308472		 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 	 3(2-2-5)
	 	 เป็นรายบุคคล
	 0308473		 การวิจัยในชั้นเรียน		 	 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี    12  หนว่ยกติ
   สารสนเทศทางการศึกษา
	 0308382		 นวัตกรรมการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)
	 0308383		 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)
	 0308481		 การประชาสัมพันธ์		 	 	 3(3-0-6)
	 0308482		 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู    18  หนว่ยกติ
	 0308291		 การศึกษาไทย		 	 	 3(3-0-6)
	 0308292		 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด		 	 3(2-2-5)
	 0308394		 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู		 	 3(3-0-6)
	 0308395		 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม		 	 3(2-2-5)
	 0308396		 กฎหมายการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)
	 0308397		 สัมมนาวิชาชีพครู		 	 	 3(1-4-4)
 วิชาเอก     80  หนว่ยกติ
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน     32  หนว่ยกติ
	 0202101		 คณิตศาสตร์พื้นฐาน		 	 	 4(4-0-8)

	 0207101		 หลักชีววิทยา	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0207102		 หลักชีววิทยา	2		 	 	 3(3-0-6)
	 0207191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1		 	 	 1(0-3-0)
	 0207192		 ปฏิบัติการชีววิทยา	2		 	 	 1(0-3-0)
	 0209103		 หลักฟิสิกส์	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0209104		 หลักฟิสิกส์	2		 	 	 3(3-0-6)
	 0216211		 วิทยาศาสตร์ระบบโลก			 	 2(2-0-4)
	 0216312		 โลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ		 	 2(2-0-4)
	 0221101		 หลักเคมี	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0221102		 หลักเคมี	2		 	 	 3(3-0-6)
	 0221191		 ปฏิบัติการเคมี	1		 	 	 1(0-3-0)
	 0221192		 ปฏิบัติการเคมี	2		 	 	 1(0-3-0)
	 0223191		 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1		 	 	 1(0-3-0)
	 0223192		 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2		 	 	 1(0-3-0)
 วิชาวิทยาศาสตรศึกษาและบูรณาการ      6  หนว่ยกติ
	 0216421		 วิทยาศาสตร์ศึกษา		 	 	 2(2-0-4)
	 0216422		 วิทยาศาสตร์บูรณาการ		 	 2(1-2-3)
	 0216423		 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำาหรับ	  2(2-0-4)
	 	 ครูวิทยาศาสตร์
 วิชาบังคับ     36  หนว่ยกติ
	 0221211		 เคมีอนินทรีย์	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0221221		 เคมีอินทรีย์	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0221281		 ปฏิบัติการการประดิษฐ์และซ่อมบำารุง	  1(0-3-0)
	 	 อุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
	 0221291		 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์		 	 1(0-3-0)
	 0221311		 เคมีอนินทรีย์	2		 	 	 2(2-0-4)
	 0221321		 เคมีอินทรีย์	2		 	 	 3(3-0-6)
	 0221331		 เคมีเชิงฟิสิกส์	1		 	 	 2(2-0-4)
	 0221341		 ชีวเคมี		 	 	 3(3-0-6)
	 0221351		 เคมีวิเคราะห์		 	 	 3(3-0-6)
	 0221391		 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์		 	 	 1(0-3-0)
	 0221392		 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์		 	 1(0-3-0)
	 0221393		 ปฏิบัติการชีวเคมี		 	 	 1(0-3-0)
	 0221431		 เคมีเชิงฟิสิกส์	2		 	 	 3(3-0-6)
	 0221461		 สัมมนาเคมีศึกษา		 	 	 1(0-3-0)
	 0221462		 โครงงานวิทยาศาสตร์-เคมี		 	 2(1-2-3)
	 0221471		 สถิติสำาหรับเคมี	   2(2-0-4)
	 0221481		 ปฏิบัติการบูรณาการสำาหรับครูเคมี	  2(1-2-3)
	 0221482		 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติ		 	 1(0-3-0)
	 	 การวิชาชีพครู
	 0221491		 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์		 	 1(0-3-0)
 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     6  หนว่ยกติ
	 โดยเลือกจากวิชาต่อไปนี้	หรือรายวิชาเอกเลือกตามหลักสูตรวิทยาศาสตร
	 บัณฑิต	สาขาวิชาเคมี	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
	 0204329		 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ		 	 	 2(2-0-4)
	 0204344		 ชีวเคมีประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์		 	 2(2-0-4)
	 	 สุขภาพ
	 0204347		 เทคโนโลยีชีวภาพ		 	 	 2(2-0-4)
	 0204374		 เคมีสิ่งแวดล้อม		 	 	 2(2-0-4)
	 0221483		 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางเคมี		 	 2(1-2-3)
	 0221484		 คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนเคมี		 	 2(1-2-3
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือเลือก
เรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ีหลักสูตรนั้นสังกัด  
ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระยะเวลา
ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี (5 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6)
0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8) 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
0209103 หลักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
0223191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 0221101 หลักเคมี 1 3(3-0-6)
      0221191 ปฏิบัติการเคมี  11(0-3-0)
      0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   23

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3)  และสังคมศาสตร์ 
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6) 0308....... วิชาชีพครูเลือก 3(........) 
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) 0209104 หลักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
0221102 หลักเคมี 2 3(3-0-6) 0223192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
0221192 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 0216211 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 2(2-0-4)
0221211 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6) 0204221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
      0221281 ปฏิบัติการการประดิษฐ์และ 1(0-3-0)
       ซ่อมบำารุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์  
      0221291 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0)
      0221311 เคมีอนินทรีย์ 2 2(2-0-4)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   23

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู        2(0-4-2) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0308393 ประสบการณ์วิชาชีพ              2(0-4-2) 0204341 ชีวเคมี 3(3-0-6)
0216312 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(2-0-4) 0221393 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
0221321 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) 0221431 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
0221331 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 0221491 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0)
0221351 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 02.......... วิชาเลือก 2(........)
0221391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0) 02........... วิชาเลือก 2(........)
0221392 ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)    
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

} เลือก 1 รายวิชา

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)

	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0308392	 ประสบการณ์วิชาชีพครู								 2(0-4-2)	 0221341	 ชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 0308393	 ประสบการณ์วิชาชีพ														 2(0-4-2)	 0221393	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)

	 0216312	 โลก	ดาราศาสตร์และอวกาศ	 2(2-0-4)	 0221431	 เคมีเชิงฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 0221321	 เคมีอินทรีย์	2	 3(3-0-6)	 0221491	 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์	 1(0-3-0)

	 0221331	 เคมีเชิงฟิสิกส์	1	 2(2-0-4)	 02........	 วิชาเลือก	 2(........)

	 0221351	 เคมีวิเคราะห์	 3(3-0-6)	 02........	 วิชาเลือก	 2(........)

	 0221391	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)	 	 	 	

	 0221392	 ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์	 1(0-3-0)	 	 	 	

   รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 20

เลือก	1	รายวิชา

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)

	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 4(4-0-8)	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 	 	 0209103	 หลักฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0223191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)

	 	 	 	 0221101	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0221191	 ปฏิบัติการเคมี	1	 1(0-3-0)

   รวมหน่วยกิต 20   รวมหน่วยกิต 24

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)

	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3)

	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0308...	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)	 0308….	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)

	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)	 0209104	 หลักฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 0207192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)	 0223192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 0221102	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)	 0216211	 วิทยาศาสตร์ระบบโลก	 2(2-0-4)

	 0221192	 ปฏิบัติการเคมี	2	 1(0-3-0)	 0221221	 เคมีอินทรีย์	1	 3(3-0-6)

	 0221211	 เคมีอนินทรีย์	1	 3(3-0-6)	 0221281	 ปฏิบัติการการประดิษฐ์และซ่อมบำารุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร ์ 1(0-3-0)

	 	 	 	 0221291	 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 	 	 0221311	 เคมีอนินทรีย์	2	 2(2-0-4)

   รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 24



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 179
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556174

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3) 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0216421 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
0308…... วิชาชีพครูเลือก 3(........) 0216422 วิทยาศาสตรบูรณาการ 2(1-2-3)
0221461 สัมมนาเคมีศึกษา 1(0-3-0) 0216423 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
0221462 โครงงานวิทยาศาสตร์-เคมี 2(1-2-3)  สำาหรับครูวิทยาศาสตร์ 
0221471 สถิติสำาหรับเคมี 2(2-0-4) 0221481 ปฏิบัติการบูรณาการสำาหรับครูเคมี 2(1-2-3)
02.......... วิชาเลือก  2(........) 0221482 การเตรียมความพร้อม 1(0-3-0)
       ก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
      .............. วิชาเลือกเสรี 3(.........)
      .............. วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   15   รวมหน่วยกิต   17

ชั้นปีที่ 5      2560
0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12(0-36-0)
        รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าที่เซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์
ดว้ยแสง การหายใจระดบัเซลล ์วฏัจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิวัฒนการของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principles of Biology 2 
   บุรพวิชา : 0207101 
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจและการคายน้ำา สารควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบ
สนอง และการสืบพันธุ์ของพืช ศึกษาโครงสร้างและการทำางานของ
ระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ ได้แก่ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่าง
และการเคลือ่นที ่ระบบไหลเวยีน ระบบภูมคิุม้กนั โภชนาการและระบบ
ยอ่ยอาหาร การหายใจ การรกัษาสมดลุและการขบัถา่ย ระบบประสาท
และอวัยวะรับสัมผัส ฮอร์โมน และระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์และ
การเจริญเติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
และรายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 2
   บุรพวิชา  :  0207191
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 2

0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8)
   Basic Mathematics
   ศึกษาคณิตศาสตร์กับปัญหาจริง กระบวนการแก้ปัญหา 
ความหมายและบทประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ 
สมการเชิงผลต่าง การประมาณฟังก์ชัน  และการประมาณผลเฉลย
0204329 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4)
   Natural Products
   บุรพวิชา : 0221221
   ศึกษาการจำาแนกประเภท การสกัด การตรวจสอบ การ
วเิคราะห์โครงสร้าง ชีวสงัเคราะหแ์ละประยกุตใ์ชผ้ลติภณัฑท์ีส่ำาคญัจาก
ธรรมชาติ
0204344 ชีวเคมีประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
   Applied Biochemistry in Health Science
   บุรพวิชา : 0221341
   ศึกษากลไกในการเกิดโรคซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีและความรู้ใหม่ๆ ด้านชีวเคมีในการป้องกันโรคและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
0204347 เทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4)
   Biotechnology
   บุรพวิชา : 0221341
   ศึกษาหลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรม 
การนำาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ปัจจุบันและอนาคต
0204374 เคมีสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
   Environmental Chemistry
   บุรพวิชา : 0221102
   ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ทั้งที่
มนุษย์สร้างขึ้นและจากธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์และระบบนิเวศในเรื่อง
ของพลังงาน การเกิดมลพิษทางน้ำา ทางอากาศ และมลพิษอื่น รวมทั้ง
การป้องกันและแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆ

คำาอธิบายรายวิชา

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0308461	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	 2(1-2-3)	 0216421	 วิทยาศาสตรศึกษา	 2(2-0-4)

	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)	 0216422	 วิทยาศาสตร์บูรณาการ	 2(1-2-3)

	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0216423	 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำาหรับครูวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4)

	 0221461	 สัมมนาเคมีศึกษา	 1(0-3-0)	 0221481	 ปฏิบัติการบูรณาการสำาหรับครูเคมี 2(1-2-3)

	 0221462	 โครงงานวิทยาศาสตร์-เคมี	 2(1-2-3)	 0221482	 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู	 1(0-3-0)

	 0221471	 สถิติสำาหรับเคมี	 2(2-0-4)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 02........	 วิชาเลือก	 2(........)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	

      

   รวมหน่วยกิต 17   รวมหน่วยกิต 12

 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนต้น 1/62 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนปลาย 2/62

	 0308594	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308595	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

   รวมหน่วยกิต 6   รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558180
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 175

0209103 หลักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
   Principles of Physics 1
   ศึกษาเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ ความโน้มถ่วง 
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน กลศาสตร์ของระบบ
อนุภาคและวัตถุแข็งแกร่ง การเคลื่อนท่ีแบบส่ัน คุณสมบัติของสาร 
กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนท่ีแบบคลื่นเสียง ความร้อนและอุณห
พลศาสตร์
0209104 หลักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
   Principles of Physics 2
   บุรพวิชา : 0209103
   ศึกษาสนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่
เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็กสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา 
ไฟฟา้กระแสตรง ไฟฟา้กระแสสลบั แสง ทฤษฎสีมัพทัธภาพพเิศษ ทฤษฎี
ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
0216211 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 2(2-0-4)
   Earth Systems Science
   ศกึษาวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขบวนการทีม่อีทิธิพลต่อ
องค์ประกอบต่างๆ ของโลก โดยปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้ เพื่อนำาไปสู่
การวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการ
คิดเป็นระบบ มีความสามารถใน การตัดสินใจ สามารถสื่อสาร ทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม และนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์  
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
0216312 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2(2-0-4)
   Earth Astronomy and Space
   ศึกษาประวัติการค้นพบทางดาราศาสตร์ ท้องฟ้าและ
โลก ระบบเวลาของโลก เครื่องมือทางดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุท้องฟ้า  ระบบสุริยะ โครงสร้างและวิวัฒนาการของดาว เนบิวลา 
ดาราจักรทางช้างเผือก และดาราจักรอื่นๆ เอกภพและจักรวาลวิทยา 
เทคโนโลยีอวกาศ
0216421 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)
   Science Education
   ศกึษาปรชัญา วิวัฒนาการ ระเบยีบวิธ ีทักษะ กระบวนการ
และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน ผลของ
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีตอ่ธรรมชาตแิละสงัคม รากฐาน
พฒันาการและสถานภาพของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีทย วเิคราะห์
ปัญหาและแนวทาง การพัฒนาวิทยาศาสตรศึกษาในประเทศไทย
0216422 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2(1-2-3)
   Integrative Science
   ศึกษาแนวคิด หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ฝึกทำาหลักสูตรหรือสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตรแ์บบบรูณาการและนำาเสนอ ศกึษาดงูานการจดัทำาและการ
ใช้หลักสูตรบูรณาการในโรงเรียนที่เป็นตัวแบบ
0216423 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำาหรับ 2(2-0-4)
   ครูวิทยาศาสตร์
   Mathematical Models for Science Teachers
   ศึกษาเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะเป็น และ
สถิติในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์และสังเคราะห์แบบเชิง
คณิตศาสตร์  ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

0221101 หลักเคมี 1  3(3-0-6)
   Principles of Chemistry 1
   ศึกษาหลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ตาราง
ธาตุ  ธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชั่น ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี แก๊ส 
ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนศาสตร์ 
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
0221102 หลักเคมี 2  3(3-0-6)
   Principles of Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0221101
   ศกึษาพนัธะในสารประกอบคารบ์อน โครงสรา้ง การเรียก
ชื่อ สมบัติไอโซเมอริซึม วิธีเตรียม ปฏิกิริยา และแหล่งธรรมชาติของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ รวมทั้ง  
สารชีวโมเลกุลที่สำาคัญบางชนิด
0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0)
   Chemistry Laboratory 1
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาในวิชาหลักเคมี 1
0221192 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0)
   Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0221191
   เทคนคิการแยกและการทำาสารอนิทรยีใ์หบ้รสิทุธิ ์ปฏิกริิยา
ของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชั่นต่างๆ และปฏิกิริยาของชีวโมเลกุลบางชนิด
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาหลักเคมี 2
0221211 เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
   Inorganic Chemistry 1
   บุรพวิชา :  0221101
   ศึกษาเกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์เบื้องต้น โครงสร้างอะตอม 
สมมาตร ทฤษฎีกลุ่ม สมบัติและโครงสร้างของสารประกอบโคเวเลนต์ 
ไอออนกิ และสารประกอบทีส่ำาคญับางชนดิ เคมขีองกรด-เบส เคมีของ
สารละลาย
0221221 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
   Organic Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0221102
   ศกึษาโครงสรา้งและสเตอรโิอเคมขีองสารอนิทรยี ์ปฏกิริยิา
ที่สำาคัญในเคมีอินทรีย์ คือปฏิกิริยาการแทนที่ ปฏิกิริยาการกำาจัด 
ปฏกิริยิาการเตมิและปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ โดยเนน้กลไกปฏกิริยิา ปจัจยั
ที่มีผลต่อกลไกปฏิกิริยาและอัตราเร็วปฏิกิริยา
0221281 ปฏิบัติการการประดิษฐ์และซ่อมบำารุง 1(0-3-0)
   อุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์
   Laboratory for Invention and Maintenance
   of Scientific Teaching Materials
   ศกึษาแหลง่วสัด ุแนวคดิในการประดษิฐส์รา้งอปุกรณแ์ละ
เครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์วัสดุที่เป็นแก้ว โฟม โลหะ
และไม้ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
0221291 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0)
   Inorganic Chemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0221191
   ปฏิบัติการในเรื่องที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 
และเคมีอนินทรีย์ 2



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 181
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556176

0221311 เคมีอนินทรีย์ 2 2(2-0-4)
   Inorganic Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0221211
   ศกึษาเก่ียวกับสมบตั ิโครงสรา้งทฤษฎีพนัธะเคม ีและกลไก
ปฏิกิริยาของสารประกอบ โคออร์ดิเนชั่น
0221321 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
   Organic Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0221221
   ศึกษาสารประกอกำามะถันและฟอสฟอรัส สารประกอบ 
เฮเทอโรไซคลิก ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเบื้องต้น และการพิสูจน์โครงสร้าง
ด้วยวิธีสเปกโทรสโกปี
0221331 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4)
   Physical Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0202101 และ 0221101
   ศึกษาทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ และ
จลนพลศาสตร์
0221341 ชีวเคมี  3(3-0-6)
   Biochemistry
   บุรพวิชา :  0221221
   ศกึษาชนดิ โครงสรา้งและหนา้ท่ีสำาคญัของสารชวีโมเลกลุ
ประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในส่ิงมีชีวิต กระบวนการเมแทบอลิซึม
ของสารชวีโมเลกลุประเภทตา่งๆ การควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ
และการควบคุมทางพันธุกรรม
0221351 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
   Analytical Chemistry
   บุรพวิชา : 0221101
   ศึกษาหลักการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์หาปริมาณ
สารโดยวธิชีัง่น้ำาหนกัและการวดัปรมิาตร การแยกสารดว้ยวธีิการต่างๆ 
การวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพและปรมิาณ โดยวิธกีารทางสเปกโทรสโกปีและ
โครมาโทกราฟี
0221391 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)
   Organic Chemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0221221
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการกลั่นด้วยไอน้ำา การสกัด สเตอริโอ
เคม ีโครมาโทกราฟ ีปฏกิริยิาการแทนที ่ปฏกิริยิาการเตมิและการพสิจูน์
เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์
0221392 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)
   Analytical Chemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0221192
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาปริมาณสารโดยการชั่งน้ำาหนัก 
และการวัดปริมาตร การวิเคราะห์โดยวิธีการทางสเปกโทรสโกปีและ 
โครมาโทกราฟี
0221393 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
   Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0221192
   ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางชีวเคมี เพ่ือใช้ในการ
วเิคราะหเ์ชงิคณุภาพและเชิงปรมิาณของสารชวีโมเลกลุในสิง่มชีวีติ และ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุล
0221431 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
   Physical Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0221331
   ศกึษาของเหลว สมดลุวัฎภาค สมบัตขิองสารละลาย ระบบ
คอลลอยด์ เคมีพื้นผิว เคมีไฟฟ้า ของแข็ง ควอนตัมเบื้องต้น

0221461 สัมมนาเคมีศึกษา 1(0-3-0)
   Seminar in Chemistry Education 
   ศกึษาคน้ควา้ประเดน็ทีน่า่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี 
และเคมีศึกษา นำาเสนอการศึกษาโดยการสัมมนา
0221462 โครงงานวิทยาศาสตร์-เคมี 2(1-2-3)
   Science-Chemistry Projects
   ฝึกทักษะการคิดและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ การ
เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ทำาการทดลอง ทำาโครงงาน และนำาเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์
0221471 สถิติสำาหรับเคมี 2(2-0-4)
   Statistic for Chemistry
   ศึกษาสถิติแบบนอน-พาราเมตริก วิธีเก็บตัวอย่าง การ
ออกแบบการทดลองทางเคมี การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปทางสถิติในการแปลผล
0221481 ปฏิบัติการบูรณาการสำาหรับครูเคม ี 2(1-2-3)
   Integrated Laboratory for Chemistry Teacher
   การออกแบบการทดลองเชิงบูรณาการเพื่อประกอบการ
สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
0221482 การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการ 1(0-3-0)
   วิชาชีพครู
   Preparatory for Chemistry Teaching Praticum
   การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ จิตสำานึก
และคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี การเพิ่มความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพครู คำานึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
0221483 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางเคมี 2(1-2-3)
   Innovation in Chemistry
   Learning Management
   นวัตกรรมทางการศึกษาในกิจกรรมการเรียนรู้ทางเคมี 
การพัฒนาสื่อ การใช้เทคโนโลยี การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยใช้
นวัตกรรมแบบต่างๆ
0221484 คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนเคมี 2(1-2-3)
   Computer for Chemistry Teaching
   การใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูทางเคม ีและการใชโ้ปรแกรมชว่ย
สอนทางเคมี
0221491 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0)
   Physical Chemistry Laboratory
   บุรพวิชา : เรียนพร้อมกับ 0221431
   ปฏิบติัการในเรือ่งทีส่อดคลอ้งกับเรือ่งทีเ่รยีนเคมเีชงิฟสิกิส์
ภาคทฤษฎี
0223191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาหลักฟิสิกส์ 1
0223192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0223191
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาหลักฟิสิกส์ 2



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558182
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 177

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญาและความสำาคัญของหลักสูตร
 การศึกษาสร้างครูที่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์ 
 สังคมการเรียนรู้
 วัตถุประสงค์
 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา ที่ 
 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้และทักษะในเชิงวิชาการ วิชาชีพครู วิชาวิทยาศาสตร์   
  และวิชาชีววิทยา
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงานในการ 
  สอนและถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะทางปัญญา มีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
 4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์
 5. มีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. สามารถสรา้งสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลและมคีวามรบัผดิชอบ
 7. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  บุคลิกภาพ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู และ 
  การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 8. มีความตระหนักในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมการเรียนรู้ 
  มีโลกทัศน์ที่ดีและกว้างไกล
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา เป็น
หลักสูตร 5 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 
หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   134 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   54 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   48 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   6 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   80 หน่วยกิต
 - วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 28 หน่วยกิต
 - วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและบูรณาการ 6 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   40 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   134 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   54 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   48 หน่วยกิต
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
     สำาหรับครู
 0308211 ภาษาไทยสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  2(1-2-3) 
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
 0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู 6 หน่วยกิต
 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)
 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล 3 หน่วยกิต
     การศึกษา 
 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 4 หน่วยกิต
     ในชั้นเรียน 
 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
 0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
     สารสนเทศทางการศึกษา  
 0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู 17 หน่วยกิต
 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
 0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (5 ปี) พ.ศ. 2554
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	 0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)
	 0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)

 วิชาเลือก      6  หนว่ยกติ

 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี     3  หนว่ยกติ

   สำาหรับครู

	 0308411		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน		 	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับครู

 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร     3  หนว่ยกติ

	 0308322		 การบริหารหลักสูตร		 	 	 3(3-0-6)

 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้   26  หนว่ยกติ

	 0308231		 การศึกษาพิเศษ		 	 	 3(2-2-5)

	 0308232		 การศึกษาตลอดชีวิต		 	 	 3(2-2-5)

	 0308233		 การสอนซ่อมเสริม		 	 	 3(2-2-5)

	 0308332		 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย		 	 3(3-0-6)

	 0308333		 ศิลปะ	ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครู		 	 3(2-2-5)

	 0308334		 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์		 	 3(3-0-6)

	 0308335		 การสอนเฉพาะสาขา		 	 	 3(2-2-5)	

	 0308336		 การสอนจุลภาค		 	 	 2(1-2-3)

	 0308337		 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา		 	 2(1-2-3)

	 	 ในสถานศึกษา

 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู     3  หนว่ยกติ

	 0308244		 จิตวิทยาทั่วไป		 	 	 3(3-0-6)

 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล     3  หนว่ยกติ

   การศึกษา

	 0308251		 การประเมินทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)

	 0308352		 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)

	 	 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

	 0308353		 การประเมินตามสภาพจริง		 	 3(2-2-5)

	 0308451		 การวัดคุณลักษณะ		 	 	 3(2-2-5)

 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ     3  หนว่ยกติ

   ในห้องเรียน

	 0308463		 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)

 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา     6  หนว่ยกติ

	 0308472		 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 	 3(2-2-5)

	 	 เป็นรายบุคคล

	 0308473		 การวิจัยในชั้นเรียน		 	 	 3(2-2-5)

 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี   12  หนว่ยกติ

   สารสนเทศทางการศึกษา

	 0308382		 นวัตกรรมการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)

	 0308383		 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)

	 0308481		 การประชาสัมพันธ์		 	 	 3(3-0-6)

	 0308482		 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)

 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู     18  หนว่ยกติ

	 0308291		 การศึกษาไทย		 	 	 3(3-0-6)

	 0308292		 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด		 	 3(2-2-5)

	 0308394		 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู		 	 3(3-0-6)

	 0308395		 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม		 	 3(2-2-5)

	 0308396		 กฎหมายการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)

	 0308397		 สัมมนาวิชาชีพครู		 	 	 3(1-4-4)

 วิชาเอก     80  หนว่ยกติ

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน    28  หนว่ยกติ

	 0202101		 คณิตศาสตร์พื้นฐาน		 	 	 4(4-0-8)

	 0207101		 หลักชีววิทยา	1		 	 	 3(3-0-6)

	 0207191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1		 	 	 1(0-3-0)

	 0209103		 หลักฟิสิกส์	1		 	 	 3(3-0-6)

	 0209104		 หลักฟิสิกส์	2		 	 	 3(3-0-6)

	 0216211		 วิทยาศาสตร์ระบบโลก			 	 2(2-0-4)

	 0216312		 โลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ		 	 2(2-0-4)

	 0221101		 หลักเคมี	1		 	 	 3(3-0-6)

	 0221102		 หลักเคมี	2		 	 	 3(3-0-6)

	 0221191		 ปฏิบัติการเคมี	1		 	 	 1(0-3-0)

	 0221192		 ปฏิบัติการเคมี	2		 	 	 1(0-3-0)

	 0223191		 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1		 	 	 1(0-3-0)

	 0223192		 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2		 	 	 1(0-3-0)

 วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและบูรณาการ      6  หนว่ยกติ

	 0216421		 วิทยาศาสตร์ศึกษา		 	 	 2(2-0-4)

	 0216422		 วิทยาศาสตร์บูรณาการ		 	 2(1-2-3)

	 0216423		 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำาหรับ	  2(2-0-4)

	 	 ครูวิทยาศาสตร์

 วิชาบังคับ     40  หนว่ยกติ

	 0207213		 ความหลากหลายทางชีวภาพ		 	 2(2-0-4)

	 	 และการอนุรักษ์

	 0207312		 ชีววิทยาของเซลล์		 	 	 3(3-0-6)

	 0207314		 ชีววิทยาการเจริญ		 	 	 3(3-0-6)

	 0207315		 วิวัฒนาการ		 	 	 3(3-0-6)

	 0207321		 สรีรวิทยาของพืช		 	 	 3(2-3-4)

	 0207331		 สรีรวิทยาของสัตว์		 	 	 3(2-3-4)

	 0221341		 ชีวเคมี		 	 	 3(3-0-6)

	 0222211		 พันธุศาสตร์		 	 	 3(2-3-4)

	 0222212		 นิเวศวิทยา		 	 	 3(2-3-4)

	 0222221		 พฤกษศาสตร์		 	 	 3(2-3-4)

	 0222231		 สัตววิทยา		 	 	 3(2-3-4)

	 0222241		 จุลชีววิทยา		 	 	 3(2-3-4)

	 0222311		 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย		 	 3(3-0-6)

	 0222451		 โครงงานวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา		 	 2(1-2-3)

 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     6  หนว่ยกติ

	 โดยเลือกจากวิชาต่อไปนี้	หรือรายวิชาเอกเลือกตามหลักสูตรวิทยาศาสตร

 บัณฑิต	สาขาวิชาชีววิทยา	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต

	 0207421		 อนุกรมวิธานพืช		 	 	 3(2-3-4)

	 0207423		 พืชสมุนไพร		 	 	 3(2-3-4)

	 0207451		 เทคนิคทางชีววิทยา		 	 	 3(2-3-4)

	 0207452		 เทคโนโลยีชีวภาพ		 	 	 3(2-3-4)

	 0207453		 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช		 	 3(2-3-4)

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หนว่ยกติ

	 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	หรือเลือกเรียน

รายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำาคณะ

และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด	ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน	4	ปี	นับถึงวันที่ขอโอน



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558184

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 179

 กิจกรรมบังคับ
 นสิติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร-์ชวีวทิยา จะ 
 ต้องผ่านการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นครู ตามที่ 
 อาจารย์ประจำาหลักสูตรกำาหนด

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (5 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0209103 หลักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
............ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 0223191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
   และสังคมศาสตร์  0221101 หลักเคมี 1 3(3-0-6)
0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8) 0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
     รวมหน่วยกิต   23   รวมหน่วยกิต   23

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6) 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308...... วิชาชีพครูเลือก 3(........)
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) 0207314 ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 0209104 หลักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
0207312 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 0223192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
0221102 หลักเคมี 2 3(3-0-6) 0216211 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 2(2-0-4)
0221192 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 0216312 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(2-0-4)
0222221 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 0222231 สัตววิทยา 3(2-3-4)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/57
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0207321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-4) 0221341 ชีวเคมี 3(3-0-6)
0222211 พันธุศาสตร์ 3(2-3-4) 0207213 ความหลากหลายทางชีวภาพ 2(2-0-4)
0222241 จุลชีววิทยา 3(2-3-4)  และการอนุรักษ์ 
0222311 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 0207331 สรีววิทยาของสัตว์ 3(2-3-4)
      0222212 นิเวศวิทยา 3(2-3-4)
      0207...... วิชาเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   22

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3) 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0216451 โครงงานวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 2(1-2-3)
0308….. วิชาชีพครูเลือก 3(........) 0216422 วิทยาศาสตรบูรณาการ 2(1-2-3)
0207315 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 0216423 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
0216421 วิทยาศาสตรศึกษา 2(2-0-4)  สำาหรับครูวิทยาศาสตร์
0207...... วิชาเลือก  3(........) .............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
      .............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
       *ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นครู 
     รวมหน่วยกิต   16   รวมหน่วยกิต   14

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)

	 0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 4(4-0-8)	 0209103	 หลักฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0223191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0221101	 หลักเคมี	1	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0221191	 ปฏิบัติการเคมี	1	 1(0-3-0)

   รวมหน่วยกิต 23   รวมหน่วยกิต 23

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3)

	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)	 0308...	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)

	 0207213	 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์	 2(2-0-4)	 0207312	 ชีววิทยาของเซลล์	 3(3-0-6)

	 0222221	 พฤกษศาสตร์	 3(2-3-4)	 0222231	 สัตววิทยา	 3(2-3-4)

	 0222241	 จุลชีววิทยา	 3(2-3-4)	 0209104	 หลักฟิสิกส์	2	 3(3-0-6)

	 0221102	 หลักเคมี	2	 3(3-0-6)	 0223192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 0221192	 ปฏิบัติการเคมี	2	 1(0-3-0)	 0216211	 วิทยาศาสตร์ระบบโลก	 2(2-0-4)

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

   รวมหน่วยกิต 22   รวมหน่วยกิต 23

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)

	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0308392	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 2(0-4-2)	 0216421	 วิทยาศาสตรศึกษา	 2(2-0-4)

	 0207321	 สรีรวิทยาของพืช	 3(2-3-4)	 0207331	 สรีรวิทยาของสัตว์	 3(2-3-4)

	 0222211	 พันธุศาสตร์	 3(2-3-4)	 0222212	 นิเวศวิทยา	 3(2-3-4)

	 0222311	 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย	 3(3-0-6)	 0221341	 ชีวเคมี	 3(3-0-6)

	 0207314	 ชีววิทยาการเจริญ	 3(3-0-6)	 0207...	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0216312	 โลก	ดาราศาสตร์และอวกาศ	 2(2-0-4)	 	 	 	

   รวมหน่วยกิต 23   รวมหน่วยกิต 22

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)	 0308461	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)

	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0216451	 โครงงานวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา	 2(1-2-3)

	 0308….	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 0207315	 วิวัฒนาการ	 3(3-0-6)	 	 *ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นครู	

	 0216422	 วิทยาศาสตรบูรณาการ	 2(1-2-3)	 	 	 	

	 0216423	 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำาหรับครูวิทยาศาสตร ์ 2(2-0-4)    

	 0207...	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

   รวมหน่วยกิต 18   รวมหน่วยกิต 4
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ชั้นปีที่ 5      2560
0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12(0-36-0)
        รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8)
   Basic Mathematics
   ศึกษาคณิตศาสตร์กับปัญหาจริง กระบวนการแก้ปัญหา 
ความหมายและบทประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ 
สมการเชิงผลต่าง การประมาณฟังก์ชัน และการประมาณผลเฉลย
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้างและหน้าท่ีเซลล์ กระบวนการเมแทบอลิซึม การสังเคราะห์
ดว้ยแสง การหายใจระดับเซลล ์วัฏจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถา่ยทอดลักษณะทางพนัธกุรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชวีติ พฤตกิรรม
และนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207213 ความหลากหลายทางชีวภาพ 2(2-0-4)
   และการอนุรักษ์
   Biodiversity and Conservation
   บุรพวิชา  : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางชีววิทยา ความสำาคัญ การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ กระแสโลกและข้อตกลง
สากลที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความหลาก
หลายทางชีวภาพในประเทศไทย
0207312 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6)
   Cell Biology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ องค์
ประกอบของอนภุาคไวรสั เซลล์ โปรคารโิอต และยูคาริโอต กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ และความสัมพันธ์ของออร์แกเนลล์
ต่างๆ ภายในเซลล์
0207314 ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6)
   Developmental Biology
   บุรพวิชา  : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาพัฒนาการทางด้านชีวภาพ เคมี และสรีรวิทยาของ
เซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว 
และพัฒนาการของอวัยวะต่างๆ ในสัตว์
0207315 วิวัฒนาการ  3(3-0-6)
   Evolution
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาประวัติแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ กำาเนิดของสิ่งมี
ชีวิต  ทฤษฎีวิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม ข้อมูล
พื้นฐานและหลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ ปัจจัยการเกิด
วิวัฒนาการ  และการกำาเนิดสปีชีส์ใหม่

0207321 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-4)
   Plant Physiology
   บุรพวิชา : 0207221 หรือ 0222221 
   ศึกษาสรีรวิทยาของพืช โดยเน้นกระบวนการในการดำารง
ชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต สารอาหารที่จำาเป็น การ
สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การคายน้ำา การลำาเลียงในพืชและ 
ปฏิบัติการ
0207331 สรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-3-4)
   Animal Physiology
   บุรพวิชา : 0207231 หรือ 0222231 
   ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ที่
ประกอบเป็นร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และปฏิบัติการ
0207421 อนุกรมวิธานพืช 3(2-3-4)
   Plant Taxonomy
   บุรพวิชา : 0207221 หรือ 0222221
   ศึกษาหลักการและระบบการจัดหมวดหมู่พืช การกำาหนด
ชื่อ การตรวจสอบเอกลักษณ์ การกระจายพันธุ์และถิ่นอาศัย ความ
สัมพันธ์ทางสายพันธุ์ การใช้ลักษณะทางอนุกรมวิธานในการวินิจฉัย
พืชตัวอย่าง  ปฏิบัติการ และศึกษานอกสถานที่
0207423 พืชสมุนไพร  3(2-3-4)
   Medicinal Plants
   บุรพวิชา : 0207221 หรือ 0222221
   ศึกษาพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร การจำาแนกชนิด 
สรรพคุณทางยา การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ปฏิบัติการ และ
ศึกษานอกสถานที่
0207451 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-4)
   Biotechniques
   บุรพวิชา  : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาเทคนิคและวิธีการในการเตรียมตัวอย่างเพื่อการ
ศึกษาทางชีววิทยา การเก็บรักษาตัวอย่างพืช การทำาอัดแห้ง การดอง
ใส การสตัฟฟ์สัตว์ การเตรียมสไลด์ถาวร การเตรียมตัวอย่างเน้ือเย่ือ 
เทคนิคการย้อมสี และเทคนิคการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ และ
ปฏิบัติการ
0207452 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-4)
   Biotechnology
   บุรพวิชา : 0207241 และ 0207291 หรือ 0222241
   ศกึษาทฤษฎแีละเทคนคิใหม่ๆ  ทางเทคโนโลยชีวีภาพ และ
การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการ
0207453 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-4)
   Plant Tissue Culture
   บุรพวิชา : 0207221 หรือ 0222221
   ศึกษาเทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
โดยเน้นพืชเศรษฐกิจ และปฏิบัติการ

 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนต้น 1/62 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนปลาย 2/62

	 0308594	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308595	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

   รวมหน่วยกิต 6   รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต
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0209103 หลักฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
   Principles of Physics 1
   ศึกษาเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ ความโน้มถ่วง 
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน กลศาสตร์ของระบบ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบส่ัน คุณสมบัติของสาร 
กลศาสตร์ของไหล  การเคลื่อนที่แบบคลื่นเสียง ความร้อนและอุณห
พลศาสตร์
0209104 หลักฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
   Principles of Physics 2
   บุรพวิชา : 0209103
   ศึกษาสนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่
เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นกับเวลา 
ไฟฟา้กระแสตรง ไฟฟา้กระแสสลบั แสง ทฤษฎสีมัพทัธภาพพเิศษ ทฤษฎี
ควอนตัม  ฟิสิกส์นิวเคลียร์
0216211 วิทยาศาสตร์ระบบโลก 2(2-0-4)
   Earth Systems Science
   ศกึษาวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องขบวนการทีม่อีทิธิพลต่อ
องค์ประกอบต่างๆ ของโลก โดยปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะความรู้ เพื่อนำาไปสู่
การวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และการ
คิดเป็นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถสื่อสาร ทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม และนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ 
จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
0216312 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 2(2-0-4)
   Earth Astronomy and Space
   ศึกษาประวัติการค้นพบทางดาราศาสตร์ ท้องฟ้าและ
โลก ระบบเวลาของโลก เครื่องมือทางดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุท้องฟ้า  ระบบสุริยะ โครงสร้างและวิวัฒนาการของดาว เนบิวลา 
ดาราจักรทางช้างเผือก และดาราจักรอื่นๆ เอกภพและจักรวาลวิทยา 
เทคโนโลยีอวกาศ
0216421 วิทยาศาสตร์ศึกษา 2(2-0-4)
   Science Education
   ศกึษาปรชัญา วิวัฒนาการ ระเบยีบวิธ ีทักษะ กระบวนการ
และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน ผลของ
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีตอ่ธรรมชาตแิละสงัคม รากฐาน
พฒันาการและสถานภาพของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีทย วเิคราะห์
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย
0216422 วิทยาศาสตร์บูรณาการ 2(1-2-3)
   Integrative Science
   ศึกษาแนวคิด หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ฝึกทำาหลักสูตรหรือสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการและนำาเสนอ ศึกษาดูงานการจัดทำา และ
การใช้หลักสูตรบูรณาการในโรงเรียนที่เป็นตัวแบบ
0216423 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำาหรับ 2(2-0-4)
   ครูวิทยาศาสตร์
   Mathematical Models for Science Teachers
   ศึกษาเลขคณิต พีชคณิต เรขาคณิต ความน่าจะเป็น และ
สถิติในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์และสังเคราะห์แบบเชิง
คณิตศาสตร์  ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

0221101 หลักเคมี 1  3(3-0-6)
    Principles of Chemistry 1
   ศึกษาหลักทั่วไปของวิชาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ตาราง
ธาตุ  ธาตุเรพรีเซนเททีฟและแทรนซิชัน ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี แก๊ส 
ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เบ้ืองต้น จลนศาสตร์ 
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
0221102 หลักเคมี 2  3(3-0-6)
    Principles of Chemistry 2
    บุรพวิชา  :  0221101
   ศกึษาพนัธะในสารประกอบคารบ์อน โครงสรา้ง การเรียก
ช่ือสมบัติไอโซเมอริซึม วิธีเตรียม ปฏิกิริยา และแหล่งธรรมชาติของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันนัลต่างๆ รวมทั้ง
สารชีวโมเลกุลที่สำาคัญบางชนิด
0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0)
    Chemistry Laboratory 1
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาในวิชาหลักเคมี 1
0221192 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0)
    Chemistry Laboratory 2
    บุรพวิชา  :  0221191
   เทคนคิการแยกและการทำาสารอนิทรยีใ์หบ้รสิทุธิ ์ปฏิกริิยา
ของสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชั่นต่างๆ และปฏิกิริยาของชีวโมเลกุลบางชนิด
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาหลักเคมี  2
0221341 ชีวเคมี  3(3-0-6)
   Biochemistry
   บุรพวิชา  :  0221102
   ศึกษาชนิด โครงสร้าง สเตอริโอเคมี และหน้าที่สำาคัญ
ของสารชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการเมแทบอลซิมึของสารชวีโมเลกุลประเภทตา่งๆ การควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึมและการควบคุมทางพันธุกรรม
0222211 พันธุศาสตร์  3(2-3-4)
   Genetics
   บุรพวิชา :0207101 และ 0207191
   ศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของสารพันธุกรรม หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม หน้าท่ี
ของสารพันธุกรรม รวมทั้งการควบคุมการแสดงออกของยีน การ
เปลีย่นแปลงของยนีและโครโมโซม พนัธศุาสตรเ์ชงิปรมิาณ พนัธศุาสตร์
ประชากร  วิวัฒนาการ การประยุกต์ และปฏิบัติการ
0222212 นิเวศวิทยา  3(2-3-4)
   Ecology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
โครงสรา้งและหนา้ทีข่องโครงสรา้งในระบบนเิวศ การถา่ยทอดพลงังาน 
วฎัจกัรของสาร หว่งโซอ่าหาร และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลง
สมดุลในระบบนิเวศ ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
0222221 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4)
   Botany
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาเบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบ  
วิวัฒนาการและความหลากหลายของพืช รวมถึงความสัมพันธ์ของพืช
กับสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานที่
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0222231 สัตววิทยา  3(2-3-4)
   Zoology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษารปูร่าง โครงสรา้ง ลักษณะการดำารงชวิีต ววิฒันาการ 
และการจดัหมวดหมู่ของสิง่มีชีวิตในอาณาจกัรสตัว์ ปฏิบตักิารและศกึษา
นอกสถานที่
0222241 จุลชีววิทยา  3(2-3-4)
   Microbiology
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศึกษาหลักการทางจุลชีววิทยา โครงสร้าง สัณฐานวิทยา  
สรีรวิทยา พันธุศาสตร์และการจัดหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ การเพาะ
เลี้ยงและการควบคุมจุลินทรีย์ ความสำาคัญของจุลินทรีย์ในอาหาร  
อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและการแพทย์ และ
ปฏิบัติการ
0222311 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
   Biostatistics and Research Methodology
   ศึกษาสถิติแบบนอน-พาราเมตริก การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การวเิคราะหข์อ้มลูความถี ่การทดสอบความแตกตา่งของคา่
เฉลีย่ การถดถอยเชงิเสน้ สหสมัพนัธ ์และการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
ทางสถิติที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การ
ออกแบบการทดลอง มาตรฐานของรูปแบบและเทคนิคการเขียน
รายงานวิจัยทางชีววิทยา

0222451 โครงงานวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 2(1-2-3)
   Science-Biology Projects
   ฝึกทักษะการคิดและพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ
วทิยาศาสตรศ์กึษา การเขียนโครงงานวทิยาศาสตร ์ทดลองทำาโครงงาน  
และนำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
0223191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาหลักฟิสิกส์ 1
0223192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0)
   Physics Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0223191
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาหลักฟิสิกส์ 2
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 สาขาวิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ร่วมกับ
คณะศึกษาศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
	 รู้บูรณาการ	เช่ียวชาญภาษา	มีจรรยาบรรณ	สร้างสรรค์สังคมด้วยมาตรฐาน
	 วิชาชีพครู
 วัตถุประสงค์
	 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษา	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม	
	 ความรับผิดชอบและมีคุณลักษณะดังนี้
	 1.		 มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ	และเข้าใจเกี่ยวกับ
	 	 วัฒนธรรมของชนชาติเจ้าของภาษา
	 2.		 มีทักษะทางปญัญา	สามารถคิดวเิคราะห์	สังเคราะห์	สร้างสรรค์	ส่ือสาร	
	 	 และประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
	 3.		 มีความสามารถในการทำางานเป็นกลุ่ม	และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
	 	 บุคคล
	 4.		 มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู	และการปฏิบัติงานตาม
	 	 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
	 5.		 มีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 6.		 มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 และมีจรรยาวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	เป็นหลักสูตร	5	ป	ี
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	171	หน่วยกิต	ตามโครงสร้าง
ดังนี้
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หนว่ยกติ
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   135  หนว่ยกติ
 วิชาชีพครู     54  หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 		48		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 	 			6		 หน่วยกิต
 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    81  หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 72		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 			9		 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หนว่ยกติ
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30  หนว่ยกติ
 กลุ่มภาษา      9  หนว่ยกติ
	 0000111		 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0000122		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2		 	 	 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      6  หนว่ยกติ
	 0000141		 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย		 	 3(3-0-6)
	 0000142		 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม		 	 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      6  หนว่ยกติ
	 0000151		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต		 	 3(3-0-6)
	 0000152		 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต		 	 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ      3  หนว่ยกติ
 เลือกจาก
	 0000161	 วิถีชุมชนท้องถิ่น		 	 	 3(1-6-2)
	 0000162		 ทักษิณศึกษา		 	 	 3(1-6-2)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) พ.ศ. 2554

 กลุ่มวิชาเลือก      6  หนว่ยกติ
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา      3  หนว่ยกติ
	 0000131		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(3-0-6)
	 0000132		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)
	 0000133		 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น		 	 3(3-0-6)
	 0000134		 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี		 	 3(3-0-6)
	 0000211		 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)
	 	 ระดับอุดมศึกษา
	 0000221		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3		 	 	 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์      3  หนว่ยกติ
	 0000143		 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	 3(3-0-6)
	 0000144		 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000145		 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย			 3(3-0-6)
	 0000146		 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000147		 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  135  หนว่ยกติ
 วิชาชีพครู   54  หนว่ยกติ
 วิชาบังคับ   48  หนว่ยกติ
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี     6  หนว่ยกติ
   สำาหรับครู
	 0308211		 ภาษาไทยสำาหรับครู	   2(1-2-3)
	 0308212		 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	  2(1-2-3)
	 0308213		 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา		 	 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร     3  หนว่ยกติ
	 0308321		 การพัฒนาหลักสูตร		 	 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้     3  หนว่ยกติ
	 0308331		 การจัดกระบวนการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู     6  หนว่ยกติ
	 0308241		 จิตวิทยาการศึกษา		 	 	 2(2-0-4)
	 0308242		 จิตวิทยาพัฒนาการ		 	 	 2(2-0-4)
	 0308243		 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 	 2(2-0-4)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล     3  หนว่ยกติ
   การศึกษา
	 0308351		 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ     4  หนว่ยกติ
   ในชั้นเรียน
	 0308461		 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	  2(1-2-3)
	 0308462		 การจัดการชั้นเรียน		 	 	 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา     3  หนว่ยกติ
	 0308471		 การวิจัยทางการศึกษา			 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี     3  หนว่ยกติ
   สารสนเทศทางการศึกษา
	 0308381		 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา			 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู    17  หนว่ยกติ
	 0308191		 ความเป็นครู		 	 	 3(2-2-5)
	 0308392		 ประสบการณ์วิชาชีพครู		 	 2(0-4-2)
	 0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)
	 0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)
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 วิชาเลือก   6 หน่วยกิต
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
     สำาหรับครู
 0308411 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน 3(2-2-5)
    สำาหรับครู
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
 0308322 การบริหารหลักสูตร 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 25 หน่วยกิต
 0308231 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)
 0308232 การศึกษาตลอดชีวิต 3(2-2-5)
 0308233 การสอนซ่อมเสริม 3(2-2-5)
 0308332 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6)
 0308333 ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับคร ู 3(2-2-5)
 0308334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 0308335 การสอนเฉพาะสาขา 3(2-2-5)
 0308336 การสอนจุลภาค 2(1-2-3)
 0308337 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 2(1-2-3)
    ในสถานศึกษา
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู 3 หน่วยกิต
 0308244 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล 12 หน่วยกิต
     การศึกษา
 0308251 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
 0308352 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 0308353 การประเมินตามสภาพจริง 3(2-2-5)
 0308451 การวัดคุณลักษณะ 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต
     ในห้องเรียน
 0308463 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 6 หน่วยกิต
 0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 3(2-2-5)
    เป็นรายบุคคล
 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
     สารสนเทศทางการศึกษา
 0308382 นวัตกรรมการศึกษา 3(3-0-6)
 0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 0308481 การประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 0308482 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู 18 หน่วยกิต
 0308291 การศึกษาไทย 3(3-0-6)
 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 3(2-2-5)
 0308394 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู 3(3-0-6)
 0308395 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)
 0308396 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
 0308397 สัมมนาวิชาชีพครู 3(1-4-4)
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   81 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   72 หน่วยกิต
 0115101 กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 0115122 หลักการอ่าน 3(3-0-6)
 0115131 ไวยากรณ์ 1 3(3-0-6)
 0115211 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)

 0115212 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
 0115221 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
 0115231 ไวยากรณ์ 2 3(3-0-6)
 0115241 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5)
 0115251 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
 0115252 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0115261 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
 0115262 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0115341 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
 0115342 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5)
 0115371 การแปล 1 3(3-0-6)
 0115381 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
 0115391 ระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 0115392 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
 0115484 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4)
 0115491 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
 0115492 เทคโนโลยีและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
 0115493 การวัดผลและประเมินผลทางภาษา 3(3-0-6)
 0115494 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
 0115495 คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษา 3(2-2-5)
 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
 กลุ่มทักษะภาษา
 0115121 การพัฒนาทักษะด้านศัพท์ 3(3-0-6)
 0115311 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)
 0115321 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
 0115372 การแปล 2 3(3-0-6)
 0115411 การอภิปรายและการนำาเสนอเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
 0115441 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
 กลุ่มวรรณคดี
 0115351 ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
 0115353 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน  3(3-0-6)
 0115354 วรรณกรรมสำาหรับเด็ก 3(3-0-6)  
 0115452 วรรณกรรมโลก 3(3-0-6) 
 0115453 วรรณคดีและภาพยนตร์ 3(3-0-6)
 0115455 วัฒนธรรมประชานิยมในวรรณกรรม 3(3-0-6)
    สมัยนิยม
 กลุ่มภาษาศาสตร์
 0115263 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและ 3(3-0-6)
    เปรียบเทียบระบบโครงสร้าง
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 0115361 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
 0115362 ระบบคำาและวากยสัมพันธ ์ 3(3-0-6)
 0115363 วาทกรรมวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 0115462 อรรถศาสตร์ 3(3-0-6)
 0115463 วัจนปฏิบัติศาสตร์ 3(3-0-6)
 กลุ่มภาษาเพื่อการอาชีพ
 0115382 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5)
 0115383 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
 0115385 การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ  3(2-2-5)
 0115481 ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานสายการบิน 3(3-0-6)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ีหลักสูตรน้ัน 
สังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน 
ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
   และสังคมศาสตร์  0115122 หลักการอ่าน 3(3-0-6)
0115101 กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 0115131 ไวยากรณ์ 1 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
0115211 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) 0308....... วิชาชีพครูเลือก 3(........)
0115231 ไวยากรณ์ 2 3(3-0-6) 0115212 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
0115251 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6) 0115221 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
0115261 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 0115241 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5)
0115262 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 0115252 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   22

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0115341 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5) 0308…. วิชาชีพครูเลือก 3(........)
0115371 การแปล 1 3(3-0-6) 0115342 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5)
0111391 ระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 0115381 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........) 0115392 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3) 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0115484 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4)
0115491 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 0115494 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
0115492 เทคโนโลยีและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 0115495 คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษา 3(2-2-5)
0115493 การวัดผลและประเมินผลทางภาษา 3(3-0-6) 0115...... วิชาเลือก 3(........)
0115...... วิชาเลือก  3(........) .............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
0115...... วิชาเลือก  3(........)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   17

ชั้นปีที่ 5      2560
0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12(0-36-0)
        รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)
 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)
	 0115101	 กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)	 0115122	 หลักการอ่าน	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0115131	 ไวยากรณ์	1	 3(3-0-6)
   รวมหน่วยกิต 18   รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59
	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)
	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)
	 0115211	 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ	1	 3(2-2-5)	 0308...	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)
	 0115231	 ไวยากรณ์	2	 3(3-0-6)	 0115212	 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ	2	 3(2-2-5)
	 0115251	 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน	 3(3-0-6)	 0115221	 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์	 3(3-0-6)
	 0115261	 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)	 0115241	 การเขียนเบื้องต้น	 3(2-2-5)
	 0115262	 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0115252	 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น	 3(3-0-6)
   รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 22

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60
	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)
	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 0308392	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 2(0-4-2)	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)
	 0115341	 การเขียนอนุเฉท	 3(2-2-5)	 0308….	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)
	 01153371	 การแปล	1	 3(3-0-6)	 0115342	 การเขียนเรียงความ	 3(2-2-5)
	 0111391	 ระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)	 0115381	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 0115392	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	 3(2-2-5)
   รวมหน่วยกิต 20   รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61
	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0308461	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
	 0115491	 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา	 3(2-2-5)	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)
	 0115492	 เทคโนโลยีและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ	 3(2-2-5)	 0115484	 การศึกษาเฉพาะเรื่อง	 3(1-4-4)
	 0115493	 การวัดผลและประเมินผลทางภาษา	 3(3-0-6)	 0115494	 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ	 3(3-0-6)
	 0115...	 วิชาเลือก	 3(........)	 0115495	 คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษา	 3(2-2-5)
	 0115...	 วิชาเลือก	 3(........)	 0115...	 วิชาเลือก	 3(........)
	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)
   รวมหน่วยกิต 18   รวมหน่วยกิต 19

 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนต้น 1/62 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนปลาย 2/62

	 0308594	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308595	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

   รวมหน่วยกิต 6   รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต
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0115251 พื้นฐานวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
   English and American Cultural Backgrounds
   ศึกษาความเป็นมาของสังคมอังกฤษและอเมริกัน โดย
เน้นแนวคิดและองค์ประกอบต่างๆ ของอารยธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต
ในสงัคมดงักลา่ว และเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของวฒันธรรมทัง้สอง 
รวมทั้งวัฒนธรรมของผู้เรียน
0115252 ร้อยแก้วและร้อยกรองเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Prose and Poetry
   ศึกษางานร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่างๆ ให้เข้าใจ
กลวิธีในการประพันธ์ ลักษณะการใช้ภาษาในการสื่อความหมายและ
ถ่ายทอดอารมณ์ ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์งานประพันธ์
0115261 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
   English Phonetics
   ศึกษาหลักการออกเสียง อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง 
และกระบวนการในการออกเสียง วิธีการออกเสียงต่างๆ ในภาษา
อังกฤษ รวมทั้งการออกเสียงหนักเบาเสียงสูงต่ำา ท่วงทำานองในการ
ออกเสียงเพื่อสื่อความหมายที่แตกต่างกันทั้งในระดับคำาและประโยค 
การกลายเสยีงในภาษาองักฤษตามลกัษณะทางสทัศาสตร ์กระบวนการ
เปลีย่นแปลงของเสยีงในการพดูตอ่เนือ่ง และการถา่ยทอดเสยีงในภาษา
อังกฤษเป็นสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์
0115262 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to English Linguistics
   ศึกษาและวิเคราะห์ระบบเสียง คำา และไวยากรณ์ รวมทั้ง
ระบบความหมายในภาษาอังกฤษ  
0115263 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและ 3(3-0-6)
   เปรียบเทียบระบบโครงสร้าง
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   Error Analysis and Contrastive Study
   of Thai and English  Structures
   บุรพวิชา : 0115262
   ศกึษาสาเหตแุละวิเคราะหข์อ้ผดิพลาดทีเ่กดิจากความแตก
ตา่งของระบบโครงสรา้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้ฝกึแกไ้ขขอ้
ผิดพลาดในการใช้ภาษา 
0115311 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5)
   English Oral Communication 3
   บุรพวิชา : 0115212
   ฝึกฟังและพูด โดยเน้นการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง เหมาะสม 
คล่องแคล่ว และมีวาทศิลป์ ฝึกสัมภาษณ์ อภิปรายและแสดงความคิด
เห็นรวมทั้งกล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ
0115321 การอ่านเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
   Academic Reading
   อา่นและประเมนิคณุคา่เอกสารทางวชิาการจากพหสุาขา
รวมทั้งฝึกสืบค้นเอกสารทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
0115341 การเขียนอนุเฉท 3(2-2-5)
   Paragraph Writing
   บุรพวิชา : 0115241
   ศึกษาและฝึกวางโครงสร้างอนุเฉท เขียนขยายความ และ
ฝึกเขียนอนุเฉทแบบต่างๆ รวมทั้งการใช้คำาเชื่อมที่เหมาะสม

0115101 กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
   English Language Learning Strategies
   ศึกษาหลักการและแนวคิดการใช้กลวิธีในการเรียนภาษา 
ฝกึเลอืกใชแ้ละประยกุตก์ลวิธกีารเรยีนภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
บริบทของผู้เรียน 
0115121 การพัฒนาทักษะด้านศัพท์ 3(3-0-6)
   Vocabulary Skill Development
   ศึกษาวิธีการเรียนรู้คำาศัพท์ และบันทึกคำาศัพท์อย่างเป็น
ระบบ การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายคำาศัพท์ การใช้คำาร่วมกัน 
วลี  สำานวน สุภาษิตและคำาพังเพยที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน รวมถึงคำาศัพท์
ที่มักใช้ผิด
0115122 หลักการอ่าน 3(3-0-6)
   Reading Principles
   ศึกษาหลักการและกลวิธีการอ่าน ฝึกอ่านบทอ่านภาษา
องักฤษทีห่ลากหลาย โดยเนน้การอา่นเพือ่ความเข้าใจ การตคีวาม และ
การสรุปความ
0115131 ไวยากรณ์ 1  3(3-0-6)
   Grammar 1
   ศึกษาและฝึกใช้ไวยากรณ์พื้นฐานทั้งระดับคำา วลี และ
ประโยค ทั้งประโยคความเดียวและความรวม โดยเน้นการใช้ไวยากรณ์
ในการสื่อสารให้ถูกต้องและเหมาะสม 
0115211 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5)
   English Oral Communication 1
   ฝึกฟังข้อความ เรื่องราว และบทสนทนาให้เข้าใจ และ
เก็บใจความสำาคัญของเนื้อเรื่องที่ได้ฟัง ฝึกพูดสื่อสารภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
0115212 การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5)
   English Oral Communication 2
   บุรพวิชา : 0115211
   ฝึกฟัง พูด แสดงความคิดเห็น เล่าเรื่องตามสถานการณ์
ต่างๆ ที่ซับซ้อนขึ้น โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
0115221 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ 3(3-0-6)
   Analytical and Critical Reading
   บุรพวิชา : 0115122
   ศึกษาและฝึกอ่านบทอ่านประเภทต่างๆ เพื่อวิเคราะห์
โครงสรา้ง แนวการเขียน เจตนารมณแ์ละเจตคตขิองผูเ้ขียน รวมทัง้ศกึษา
วธิวีจิารณ ์และฝกึวจิารณใ์หค้วามคดิเหน็สนบัสนนุหรอืโต้แยง้ความคดิ
เห็นที่นำาเสนอในบทอ่าน
0115231 ไวยากรณ์ 2  3(3-0-6)
   Grammar 2
   บุรพวิชา : 0115131
   ศึกษาและฝึกใช้ไวยากรณ์ในระดับที่ซับซ้อนข้ึน โดยเน้น
การฝึกสร้างประโยคที่มีโครงสร้าง ซับซ้อน เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
0115241 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5)
   Basic Writing
   ศึกษาโครงสร้างประโยค ฝึกเขียนประโยคประเภทต่างๆ 
และข้อความสั้นๆ รวมทั้งการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การสะกดคำา
และการเลือกใช้คำา

คำาอธิบายรายวิชา
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0115342 การเขียนเรียงความ 3(2-2-5)
   Essay Writing
   บุรพวิชา : 0115341
   ฝกึเขยีนเรยีงความโดยเน้นการวางแผนการเขียนอยา่งเปน็
ระบบ การนำาเสนอความคิดอย่างมีเหตุผล มีความเป็นเอกภาพ และใช้
ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
0115351 ประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน 3(3-0-6)
   English and American Literary Histories
   ศึกษาประวัติวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน ความ
เปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมในด้านรูปแบบ แนวคิด และเนื้อหา รวม
ทั้งคุณค่าของวรรณกรรมในยุคต่างๆ
0115353 เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษ 3(3-0-6)
   และอเมริกัน   
   English and American Short
   Stories and Novels
   ศึกษาเรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกันที่ทรง
คุณค่าในยุคต่างๆ ด้านแนวคิดและคุณค่าของวรรณกรรม เลือก
วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องสั้นและนวนิยายบางเรื่อง 
0115354 วรรณกรรมสำาหรับเด็ก 3(3-0-6)
   Children’s Literature
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ประเภทวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษสำาหรับเด็ก การประเมินคุณค่าของวรรณกรรม ฝึกสร้าง
วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำาหรับเด็ก
0115361 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
   Applied Linguistics
   บุรพวิชา : 0115262
   ศึกษาความสัมพันธ์และการประยุกต์ภาษาศาสตร์กับ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์โครงสร้างภาษาตามแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง เน้นทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา การรับภาษาที่สอง และปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง
0115362 ระบบคำาและวากยสัมพันธ ์ 3(3-0-6)
   Morphology and Syntax
   ศึกษา และฝึกวิเคราะห์โครงสร้างของคำา กลุ่มคำา และ
ประโยค รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคำา กลุ่มคำา และประโยคที่เกี่ยว
เนื่องกันเป็นข้อความ
0115363 วาทกรรมวิเคราะห์ 3(3-0-6)
   Discourse Analysis
   บุรพวิชา : 0115262
   ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ
ขอ้ความทัง้ระดบัภายในประโยค ระหว่างประโยค และเนือ้ความทัง้หมด
0115371 การแปล 1  3(3-0-6)
   Translation 1
   ศึกษาหลักและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปลจากภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับคำา 
ประโยค ข้อความ และเนื้อความสั้นๆ โดยเน้นความแตกต่างทาง
โครงสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างที่เป็นปัญหาทั้งภาษาไทยและภาษา
องักฤษ และฝกึตคีวามหมายของคำาศพัท์ให้ตรงกับบรบิทโดยเฉพาะคำา
ที่มีหลายความหมาย

0115372 การแปล 2  3(3-0-6)
   Translation 2
   บุรพวิชา : 0115371
   ฝึกการแปลข้อความและบทความประเภทต่างๆ จาก
หนงัสอืพมิพ ์รายงาน และข้อความทีตั่ดตอนมาจากงานเขียน โดยแปล
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ถูก
ต้องตามต้นฉบับ รวมทั้งศึกษาปัญหาในการแปล การแก้ไข และการ
ขัดเกลาสำานวน
0115381 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business English
   ศึกษารูปแบบภาษาระดับพื้นฐานที่ใช้ทางธุรกิจ เน้นการ
ใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
0115382 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5)
   English for Hotel Business
   ศึกษางานและภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานส่วนต่างๆ ของ
โรงแรม ฝึกใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานโรงแรม ตลอดจนศึกษาดูงานการ
ใช้ภาษาอังกฤษในโรงแรม 3
0115383 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
   English for Tourism  
   ศึกษารูปแบบ ลักษณะ แนวโน้มของการท่องเที่ยวและ
ภาษาทีใ่ช้ในการทอ่งเทีย่ว ฝกึใช้ภาษาองักฤษทีใ่ช้ในธุรกจิการทอ่งเทีย่ว
และนำาเที่ยว ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
0115385 การเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
   Business Correspondence
   ศึกษาโครงสร้างศัพท์และสำานวนภาษาอังกฤษธุรกิจใน
บรบิททางการ การตดิตอ่ธรุกจิโดยการเขยีนจดหมายรปูแบบตา่งๆ การ
สง่จดหมายอเิลก็ทรอนกิสแ์ละโทรสาร การจดบนัทกึรายงานการประชมุ 
การเขียนรายงานทางธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ
0115391 ระเบียบวิธีสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
   English Language Teaching Methodology
   ศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรู ้และการเรยีนรูภ้าษาตามธรรมชาติ  
แนวคดิตา่งๆ ดา้นการสอนภาษาองักฤษเปน็ภาษาทีส่อง และเปน็ภาษา
ต่างประเทศ  รวมทั้งประเด็นสำาคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทต่อ
การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษในปจัจบุนัและอนาคต  
โดยเนน้การคดิวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบเพ่ือการประยกุต์ในการสอนที่
เหมาะสมกับสังคมไทย 
0115392 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 3(2-2-5)
   English Language Teaching for
   Primary Education
   ศกึษา วเิคราะห ์และประยกุต์วธีิและเทคนคิการสอนภาษา
องักฤษแบบตา่งๆ ทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษระดบั
ประถมศึกษาในบริบทไทย รวมทั้งฝึกสอนในสถานการณ์จำาลอง
0115411 การอภิปรายและการนำาเสนอเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
   Discussion and Academic Presentation
   บุรพวิชา : 0115212
   ศึกษาหลักการพูดในที่ชุมชน การอภิปราย การนำาเสนอ
เชิงวิชาการ และฝึกปฏิบัติ
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0115441 การเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
   Academic Writing
   บุรพวิชา : 0115342
   ศึกษาหลักการ องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนเชิง
วิชาการ ฝึกเขียนเชิงวิชาการและนำาเสนอในรูปรายงาน
0115452 วรรณกรรมโลก 3(3-0-6)
   World Literature
   ศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์ วรรณกรรมที่ตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ในแง่ของแนวคิด อัตลักษณ์ วัฒนธรรม สภาพสังคม 
และบทบาทของวรรณกรรมตอ่สงัคมซ่ึงสะท้อนถึงความหลากหลายใน 
สังคมโลก
0115453 วรรณคดีและภาพยนตร์ 3(3-0-6)
   Literature and Film
   ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวรรณคดกีบัภาพยนตร ์เปรยีบ
เทยีบระหวา่งวรรณกรรมกบัภาพยนตรดั์ดแปลงเรือ่งนัน้ๆ ฝกึวเิคราะห์
และวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณคดี
0115455 วัฒนธรรมประชานิยม 3(3-0-6)
   ในวรรณกรรมสมัยนิยม
   Popular Culture in Popular Fiction
   ศึกษา วิเคราะห์ และวิจารณ์ วัฒนธรรมประชานิยมที่
ปรากฏในวรรณกรรมสมัยนิยมที่ได้รับการคัดสรร
0115462 อรรถศาสตร์  3(3-0-6)
   Semantics
   บุรพวิชา : 0115262
   ศึกษามโนทัศน์ทางอรรถศาสตร์และการตีความ ฝึก 
วิเคราะห์ ความหมายระดับคำา วลี และประโยคในบริบทต่างๆ
0115463 วัจนปฎิบัติศาสตร์ 3(3-0-6)
   Pragmatics
   บุรพวิชา : 0115262
   ศึกษาหลักการ และความสำาคัญของบริบทในการติดต่อ
สือ่สาร การแปลความหมายของถอ้ยคำาในบรบิท การตคีวามหมายโดย
นยัในการสนทนา ระดบัของภาษาและการเลอืกใช้ภาษาให้เหมาะสมกบั
บริบททางสังคมและสถานการณ์ 
0115481 ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานสายการบิน 3(3-0-6) 
   English for Airline Staff
   ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่าง
พนักงานสายการบินกับผู้โดยสารในสถานการณ์ต่างๆ

0115484 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(1-4-4)
   Special Topic Study
   ศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
วงการตา่งๆ ตามความสนใจของผูเ้รยีน เนน้การศกึษา คน้ควา้ วิเคราะห ์
นำาเสนอด้วยวาจาและเขียนรายงาน
0115491 การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5)
   English Language Teaching for
   Secondary Education
   ศกึษา วเิคราะห ์และประยกุต์วธีิและเทคนคิการสอนภาษา
องักฤษแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษระดบั
มัธยมศึกษาในบริบทไทย  รวมทั้งฝึกสอนในสถานการณ์จำาลอง
0115492 เทคโนโลยีและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
   Technology and English Language
   Teaching Materials
  ศึกษาหลักการและแนวคิดสำาคัญที่เป็นพื้นฐานในการผลิตส ่ือกา
รสอนภาษาองักฤษ ฝกึออกแบบและผลิตส่ือการสอน เลอืกใชเ้ทคโนโลยี
ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียนและระดับภาษาที่
เรียน ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อ
0115493 การวัดผลและประเมินผลทางภาษา 3(3-0-6)
   Language Assessment and Evaluation
   ศึกษาหลักการและแนวคิดสำาคัญ รวมทั้งวิธีการวัดและ
ประเมินผลทางภาษาแบบต่างๆ ฝึกสร้างและปรับปรุงแบบทดสอบ
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาและฝึกประเมินผลการเรียน
ทางภาษา
0115494 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
   English Curriculum Development
   ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของโรงเรียนและท้องถ่ิน ฝึกสร้างหลักสูตรภาษา
อังกฤษ
0115495 คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษา 3(2-2-5)
   Computer in Language Teaching
   ศึกษาหลักการและแนวคิดสำาคัญของการใช้คอมพิวเตอร์
เพือ่การสอนภาษา ฝกึออกแบบและผลติสือ่การสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องบทเรยีนและระดบัภาษา
ที่เรียน ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของสื่อที่ผลิต
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
	 รอบรู้	เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์	มีมาตรฐานวิชาชีพครู
 วัตถุประสงค์
	 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษา	สาขาวิชาสังคมศึกษา	ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม	
	 ความรับผิดชอบ	มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของวิชาชีพครู	และมี
	 คุณลักษณะดังนี้
	 1.		 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของสังคมศึกษา	และเป็นพลเมืองดี	
	 	 ตามที่สังคมพึงประสงค์
	 2.		 มีทักษะในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ	ที่เป็นประเด็นทางสังคมได้
	 	 อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของความรู้	เหตุผล	คุณธรรมนำาไปสู่
	 	 การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	และเจตคติที่ดีต่อสังคม
	 3.		 มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครูสังคมศึกษา	และการปฏิบัติ
	 	 งานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
	 4.		 มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
	 	 ศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมศึกษา	เป็นหลักสูตร	5	ปี	จำานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	174	หน่วยกิต	ตามโครงสร้างดังนี้
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หนว่ยกติ
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  138  หนว่ยกติ
 วิชาชีพครู     54  หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 		48		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 	 			6		 หน่วยกิต
 วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า    84  หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 		66		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 		18		 หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6  หนว่ยกติ
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30  หนว่ยกติ
 กลุ่มภาษา      9  หนว่ยกติ
	 0000111		 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0000122		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2		 	 	 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      6  หนว่ยกติ
	 0000141		 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย		 	 3(3-0-6)
	 0000142		 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม		 	 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      6  หนว่ยกติ
	 0000151		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต		 	 3(3-0-6)
	 0000152		 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต		 	 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ      3  หนว่ยกติ
 เลือกจาก
	 0000161		 วิถีชุมชนท้องถิ่น		 	 	 3(1-6-2)
	 0000162		 ทักษิณศึกษา		 	 	 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก      6  หนว่ยกติ
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา      3  หนว่ยกติ
	 0000131		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(3-0-6)
	 0000132		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)
	 0000133		 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น		 	 3(3-0-6)

	 0000134		 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี		 	 3(3-0-6)
	 0000211		 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)
	 	 ระดับอุดมศึกษา
	 0000221		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3		 	 	 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์      3  หนว่ยกติ
 และสังคมศาสตร์
	 0000143		 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	 3(3-0-6)
	 0000144		 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000145		 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย			 3(3-0-6)
	 0000146		 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000147		 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  138  หนว่ยกติ
 วิชาชีพครู     54  หนว่ยกติ
 วิชาบังคับ     48  หนว่ยกติ
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี     6  หนว่ยกติ
   สำาหรับครู
	 0308211		 ภาษาไทยสำาหรับครู	   2(1-2-3)
	 0308212		 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	  2(1-2-3)
	 0308213		 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา		 	 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร     3  หนว่ยกติ
	 0308321		 การพัฒนาหลักสูตร		 	 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้     3  หนว่ยกติ
	 0308331		 การจัดกระบวนการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู     6  หนว่ยกติ
	 0308241		 จิตวิทยาการศึกษา		 	 	 2(2-0-4)
	 0308242		 จิตวิทยาพัฒนาการ		 	 	 2(2-0-4)
	 0308243		 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 	 2(2-0-4)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล     3  หนว่ยกติ
   การศึกษา
	 0308351		 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ     4  หนว่ยกติ
   ในชั้นเรียน
	 0308461		 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	  2(1-2-3)
	 0308462		 การจัดการชั้นเรียน		 	 	 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา     3  หนว่ยกติ
	 0308471		 การวิจัยทางการศึกษา			 	 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี     3  หนว่ยกติ
   สารสนเทศทางการศึกษา
	 0308381		 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา			 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู     17  หนว่ยกติ
	 0308191		 ความเป็นครู		 	 	 3(2-2-5)
	 0308392		 ประสบการณ์วิชาชีพครู		 	 2(0-4-2)
	 0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)
	 0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)
 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี     3  หนว่ยกติ
   สำาหรับครู
	 0308411		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน		 	 3(2-2-5)
	 	 สำาหรับครู
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร     3  หนว่ยกติ
	 0308322		 การบริหารหลักสูตร		 	 	 3(3-0-6)
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 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 25 หน่วยกิต
 0308231 การศึกษาพิเศษ 3(2-2-5)
 0308232 การศึกษาตลอดชีวิต 3(2-2-5)
 0308233 การสอนซ่อมเสริม 3(2-2-5)
 0308332 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6)
 0308333 ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์สำาหรับคร ู 3(2-2-5)
 0308334 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 0308335 การสอนเฉพาะสาขา 3(2-2-5)
 0308336 การสอนจุลภาค 2(1-2-3)
 0308337 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา 2(1-2-3)
    ในสถานศึกษา
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู 3 หน่วยกิต
 0308244 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล 3 หน่วยกิต
     การศึกษา 
 0308251 การประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
 0308352 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
    ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 0308353 การประเมินตามสภาพจริง 3(2-2-5)
 0308451 การวัดคุณลักษณะ 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 3 หน่วยกิต
     ในห้องเรียน
 0308463 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 6 หน่วยกิต
 0308472 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3(2-2-5)
 0308473 การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
     สารสนเทศทางการศึกษา
  0308382 นวัตกรรมการศึกษา 3(3-0-6)
 0308383 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 0308481 การประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 0308482 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู 18 หน่วยกิต
 0308291 การศึกษาไทย 3(3-0-6)
 0308292 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 3(2-2-5)
 0308394 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู 3(3-0-6)
 0308395 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)
 0308396 กฎหมายการศึกษา 3(3-0-6)
 0308397 สัมมนาวิชาชีพครู 3(1-4-4)
 วิชาเอก    84 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   66 หน่วยกิต
 0125111 ศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6)
 0125121 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)

 0125151 อารยธรรมโลก 3(3-0-6)
 0125211 จริยศาสตร์ 3(3-0-6)
 0125221 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6)
 0125231 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0125241 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5)
 0125242 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
 0125244 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5)
    และสิ่งแวดล้อม
 0125251 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6)
 0125252 ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
 0125253 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
 0125311 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6)
 0125321 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
 0125331 ระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0125341 แผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
 0125351 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6)
 0125411 พระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
 0125461 สัมมนาทางสังคมศึกษา 3(2-2-5)
 0125462 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1 3(3-0-6)
 0125463 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
 0125464 การวิจัยทางสังคมศึกษา 3(2-2-5)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
 วิชาเอกเลือกให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต จาก 
 รายวิชาต่างๆ ของวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาสังคมศึกษา
 0125212 วิถีชีวิตไทย 3(3-0-6)
 0125243 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(3-0-6)
 0125322 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
 0125342 ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6)
 0125343 แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ 3(2-2-5)
 0125352 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
 0125353 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
 0125354 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
 0125412 สิทธิมนุษยชนศึกษา 3(3-0-6)
 0125421 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
 0125431 เศรษฐศาสตร์มหาภาคเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0125432 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0125441 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรน้ัน 
สังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน 
ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558196
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 191

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์  3(3-0-6)  0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
   และสังคมศาสตร์  0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6) 0125111 ศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6)
0125121 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 0125151 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3) ........ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
0125221 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 0308... วิชาชีพครูเลือก 3(........)
0125231 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 0125211 จริยศาสตร์ 3(3-0-6)
0125241 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 0125242 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
0125251 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 0125244 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
0125252 ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)  และสิ่งแวดล้อม
      0125253 ประวัติศาสตร์อเมริกา 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   22

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2) 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
0125331 ระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 0125311 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6)
0125341 แผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 0125321 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
0125351 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 0125….. วิชาเลือก 3(........)
.............. วิชาลือกเสรี 3(........) 0125...... วิชาเลือก 3(........)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3) 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0125463 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)
0308….. วิชาชีพครูเลือก 3(.......) 0125464 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5)
0125411 พระพุทธศาสนา 3(3-0-6) 0125….. วิชาเลือก 3(........)
0125461 สัมมนาทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) 0125….. วิชาเลือก 3(........)
0125462 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 3(3-0-6) 0125….. วิชาเลือก 3(........)
............. วิชาเลือก  3(........) .............. วิชาลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 5      2560
0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12(0-36-0)
        รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)

	 0125121	 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป	 3(3-0-6)	 0125111	 ศาสนาในประเทศไทย	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0125151	 อารยธรรมโลก	 3(3-0-6)

   รวมหน่วยกิต 18   รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)

	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)

	 0125221	 การเมืองการปกครองไทย	 3(3-0-6)	 0308...	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)

	 0125231	 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0125211	 จริยศาสตร์	 3(3-0-6)

	 0125241	 ภูมิศาสตร์กายภาพ	 3(2-2-5)	 0125242	 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย	 3(2-2-5)

	 0125251	 ประวัติศาสตร์ไทย	 3(3-0-6)	 0125244	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 0125252	 ประวัติศาสตร์ยุโรป	 3(3-0-6)	 0125253	 ประวัติศาสตร์อเมริกา	 3(3-0-6)

   รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 22

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)

	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)

	 0308392	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 2(0-4-2)	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0125331	 ระบบเศรษฐกิจและสถาบันทางเศรษฐกิจ	 3(3-0-6)	 0125311	 หลักสังคมวิทยา	 3(3-0-6)

	 0125341	 แผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	 3(3-0-6)	 0125321	 หลักรัฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 0125351	 ประวัติศาสตร์เอเชีย	 3(3-0-6)	 0125…..	 วิชาเลือก	 3(........)

	 ........	 วิชาลือกเสรี	 3(........)	 0125…..	 วิชาเลือก	 3(........)

   รวมหน่วยกิต 20   รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)	 0308461	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)

	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0125463	 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา	2	 3(2-2-5)

	 0308….	 วิชาชีพครูเลือก	 3(.......)	 0125464	 การวิจัยทางสังคมศาสตร์	 3(2-2-5)

	 0125411	 พระพุทธศาสนา	 3(3-0-6)	 0125…..	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0125461	 สัมมนาทางสังคมศึกษา	 3(2-2-5)	 0125…..	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0125462	 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา	 3(3-0-6)	 0125…..	 วิชาเลือก	 3(........)

	 ........	 วิชาเลือก	 3(........)	 ........	 วิชาลือกเสรี	 3(........)

   รวมหน่วยกิต 20   รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนต้น 1/62 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนปลาย 2/62

	 0308594	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308595	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

   รวมหน่วยกิต 6   รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต
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คำาอธิบายรายวิชา

0125111 ศาสนาในประเทศไทย 3(3-0-6)
   Religions in Thailand
   ศกึษาความหมาย ความสำาคญั องคป์ระกอบ ประเภทของ
ศาสนา หลักการและหลักปฏิบัติ เป้าหมายและวิธีการสอนทางศาสนา 
นิกายในศาสนา และเปรียบเทียบความแตกต่างของศาสนาต่างๆ โดย
เฉพาะศาสนาที่มีการนับถือในประเทศไทย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ 
ศาสนาอิสลาม และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
0125121 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6)
   Basic Knowledge in General Laws  
   ศึกษาความรู้พื้นฐานทางกฎหมายท่ัวไป ความสำาคัญ
ของกฎหมาย ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย สาระสำาคัญของ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว กฎหมายคุ้มครอง และกฎหมายอื่น
0125151 อารยธรรมโลก 3(3-0-6)
   World Civilization
   ศึกษาอารยธรรมโลกในภูมิภาคต่างๆ ในเชิงวิวัฒนาการ
และบรูณาการกระบวนการเกิด และการคลีค่ลาย ตลอดจนแนวโนม้การ
เคลือ่นตวัของอารยธรรมโลกทีม่ผีลตอ่ความเปลีย่นแปลง และความเปน็
ไปของสังคมโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
0125211 จริยศาสตร์  3(3-0-6)
   Ethics
   ศึกษาความหมาย ขอบเขต และแนวคิดทางจริยศาสตร์
ของศาสนาและของปรัชญาเมธีท่ีสำาคัญในแง่อุดมการณ์ของชีวิตและ
เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินค่าทางจริยธรรม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการนิยาม
ความหมายของค่าทางจริยธรรม
0125212 วิถีชีวิตไทย  3(3-0-6)
   Thai Ways of Life
   ศึกษาวิถีชีวิตไทย การอยู่ร่วมสัมพันธ์กัน ระบบการผลิต 
และระบบคุณค่าในสังคม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตไทย  
ศกัยภาพ ขอ้จำากดั และกระบวนทรรศนเ์พือ่การพฒันาวิถชีวีติไทยภาย
ใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
0125221 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6)
   Thai Politics and Government
   ศึกษาวิวัฒนาการและความสัมพันธ์ของรัฐ ระบอบ
การเมอืง และระบบราชการของไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบัุน กระบวนการ
นโยบายและการวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการ 
เลือกต้ัง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคประชาชน ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ปญัหาหลกัทางการเมือง
และการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนถึงแนวทางการปฏิรูปการเมือง
0125231 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Economics
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ และหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีราคา ราย
ได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง ความสัมพันธ์ระหว่าง
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศ
0125241 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5)
   Physical Geography
   ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ระหว่างโลกกับ
ดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร ์สมบตัทิางดา้นกายภาพและการเปลีย่นแปลง
ของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวมณฑล และฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม

0125242 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5)
   Geographical of Thailand
   ศกึษาโครงสรา้งทางกายภาพ ประชากร ลกัษณะทางสังคม
และเศรษฐกจิของประเทศไทย ความสมัพนัธแ์ละการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิ
จากกิจกรรมของประชากรในแต่ละภูมิภาคภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
และฝึกปฏิบัติภาคสนาม 
0125243 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(3-0-6)
   Regional Geography of the World
   ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์บริเวณภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของโลก
0125244 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5)
   และสิ่งแวดล้อม
   Natural Resources and
   Environmental Management
   ศึกษาความหมาย ประเภท ลักษณะ ขอบเขต และ
ความสำาคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรพัยากรธรรมชาติทีส่อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลง ความสมัพนัธข์อง
ประชากรกบัสิง่แวดล้อม  การจดัการสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยตามแผน
พฒันาประเทศ กฎหมายและการสง่เสรมิองคก์รภาครฐัและภาคเอกชน 
การมสีว่นรว่ม การสรา้งเครอืขา่ยองคก์รการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื การสง่เสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ผูกพันกับประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน 
และการปฏิบัติภาคสนาม
0125251 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6)
   Thai History
   ศกึษาประวติัศาสตรแ์ละดินแดนของชนชาติไทยจากหลกั
ฐานและการค้นคว้าใหม่ๆ ต้ังแต่เริ่มมีหลักฐานถึงปัจจุบันในด้านการ
สถาปนาและฟืน้ฟปูระเทศ ความสมัพันธ์ระหวา่งประเทศ การปรับปรุง
ประเทศให้ทันสมัยในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
0125252 ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6)
   History of Europe
   ศึกษาพัฒนาการด้านสังคมและการเมืองของยุโรปตั้งแต่
ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่ ถึงยุคปัจจุบัน บทบาทและสถานการณ์ของ
ประเทศต่างๆ ในยุโรป วิกฤติการณ์ความขัดแย้งที่นำามาสู่สงครามโลก 
ครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมทั้งผลของสงครามที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุโรป ความสัมพันธ์และการแข่งขันของประเทศต่างๆ 
ยุคสงครามเย็น ความร่วมมือของกลุ่มประเทศในการจัดตั้งประชาคม
ยโุรป การดำาเนนิงานและปญัหาอปุสรรคของประชาคมยโุรปในปจัจบุนั
0125253 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)
   History of The United States of America
   ศึกษาประวัติศาสตร์การตั้งอาณานิคมในทวีปอเมริกา 
อาณานิคมอเมริกัน การประกาศอิสรภาพ ลัทธิมอนโร (ค.ศ.1823) 
สงครามกลางเมือง สงครามระหว่างประเทศสเปนกับสหรัฐอเมริกา 
(ค.ศ. 1898) อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในละตินอเมริกา การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายในประเทศ ความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศตั้งแต่ก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทความเป็น
มหาอำานาจของสหรัฐอเมริกาในยุคปัจจุบัน
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0125311 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6)
   Principles of Sociology
   ศกึษาประวัตคิวามเปน็มา แนวคดิ ทฤษฎี หลกัการ ความ
สำาคัญของสังคมวิทยา วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงชั้น
ทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม
และวัฒนธรรม 
0125321 หลักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
   Principles of Political Science
   ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ ขอบเขต ความสำาคัญ
ของรัฐศาสตร์ แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางการนำาความรู้ทาง
รัฐศาสตร์มาประยุกต์ในการเมืองการปกครองปัจจุบัน
0125322 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
   Asean Studies
   ศึกษาและวิเคราะห์ พัฒนาการ นโยบายและการดำาเนิน
งานประชาคมประชาชาติแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียวใต้ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเตรียมความพร้อมตลอด
จนปัญหาและอุปสรรคสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 
2558
 0125331 ระบบเศรษฐกิจและสถาบัน 3(3-0-6)
   ทางเศรษฐกิจ  
   Economic Systems and Economic Institutions
   ศึกษารูปแบบของระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบเศรษฐกิจไทยกับระบบเศรษฐกิจโลก วิกฤติเศรษฐกิจ การ
เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาตามระบบเศรษฐกิจ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิในสงัคมโลก สถาบนัทางเศรษฐกจิทีเ่ก่ียวกบัการผลติและการ
ค้าในประเทศและต่างประเทศ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยโดยใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์
0125341 แผนที่และระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
   ทางภูมิศาสตร์  
   Maps and Geographic Information System
   ศึกษาแผนท่ี การอ่านแผนท่ี การแปลและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากแผนที่ การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ในการรวบรวมข้อมูลสถิติทางด้านภูมิศาสตร์ 
0125342 ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6)
   Local Studies
   ศึกษาหลักการ แนวคิด วิธีการศึกษาท้องถิ่น ความรู้เกี่ยว
กบัทอ้งถิน่ภาคใต ้หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
มรดกทางวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อ อิทธิพลของอารยธรรมต่างๆ 
ทีม่ผีลตอ่ภมูปิญัญาท้องถิน่ แนวทางการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่แกปั้ญหา
ชุมชน กรณีศึกษา
0125343 แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ 3(2-2-5)
   Maps and Map Interpretation
   ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับแผนท่ี องค์ประกอบของ
แผนที่ การอ่าน การตีความ และการแปลความหมาย ฝึกอ่าน ตีความ 
แปลความหมายแผนท่ี การสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมทาง
อินเทอร์เน็ต และปฏิบัติการภาคสนาม

0125351 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6)
   History of Asia
   ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมอืง  การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ตั้งแต่ชาติ
ตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลหรือยึดครอง จนถึงส้ินสงครามโลกครั้งที่ 2 
และความสำาคัญของเอเชียในโลกปัจจุบัน
0125352 ปรัชญาและระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
   Historical Philosophy and Methods
   ศึกษาปรัชญา ความหมาย และความสำาคัญของ
ประวัติศาสตร์  นักประวัติศาสตร์และสำานักความคิดทางประวัติศาสตร์ 
ระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร์และการวิจารณ์งานประวัติศาสตร์
0125353 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
   Contemporary World Affairs
   ศึกษาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์สำาคัญที่
เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาวะวิกฤติในส่วนต่างๆ ของโลกที่
เกดิจากความขดัแยง้ทางอดุมการณ ์ทางการเมอืง สงัคม และเศรษฐกจิ  
การร่วมมือแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการรักษาผล
ประโยชน์ การสร้างอำานาจต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศ การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
0125354 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
   History of Southeast Asia
   ศกึษาประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉยีงใตต้ัง้แตแ่รกเร่ิม 
สมัยจักรวรรดินิยม กระทั่งถึงยุคปัจจุบันในด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกจิ สงัคม ความสมัพนัธก์บัตา่งประเทศ โดยเนน้ภมูปิญัญาด้ังเดิม 
กระบวนการรับและประยุกต์อารยธรรมจากต่างประเทศ  
0125411 พระพุทธศาสนา 3(3-0-6)
   Buddhism
   ศึกษาประวัติความเป็นมา พุทธประวัติ ศาสนสถาน 
คำาสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่อิทธิพลของพระพุทธศาสนาใน
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ หลักธรรมที่สำาคัญ ศาสนพิธี หน้าที่ชาว
พุทธ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา คุณค่าของพระพุทธศาสนา 
และการนำาหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
0125412 สิทธิมนุษยชนศึกษา 3(3-0-6)
   Human Right Studies
   ศึกษาความหมาย แนวคิด ความสำาคัญ และปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและในสังคมไทย 
สถานะ บทบาท สิทธิและหน้าที่ของมนุษยชนในอดีตและปัจจุบันท้ัง
ในระดับสากลและในสังคมไทย
0125421 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
   Constitutional Law
   ศกึษาแนวคดิ ทีม่า และลกัษณะของกฎหมายรฐัธรรมนญู  
พัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยสาระสำาคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันของไทย
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0125431 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Basic Macroeconomic
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค การ
วิเคราะห์รายได้ประชาชาติ การผลิต การบริโภค การออม การลงทุน 
ระบบการธนาคาร การขยายตัวของการเงิน ทฤษฎีการค้าการเงิน
ระหว่างประเทศ 
0125432 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   International Economics
   ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายของรัฐเกี่ยว
กับการควบคุมสินค้าเข้าและสินค้าออก การค้าระหว่างประเทศกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ไขดุลการค้าและการชำาระเงินระหว่างประเทศ 
การลงทุนระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และความ
ร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
0125441 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)
   Human Geography
   ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อยู่ของมนุษย์ การตั้งถิ่นฐาน การกระจายของประชากร สภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรมของมนุษย์ใน
ส่วนต่างๆ ของโลก
0125461 สัมมนาทางสังคมศึกษา 3(2-2-5)
   Seminar in Social Studies
   สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ด้านการศึกษา การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเหตุการณ์สำาคัญต่างๆ ของโลก

0125462 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 1 3(3-0-6)  
   Curriculum and Methods Teaching
   Social Studies 1
   วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 
วฒันธรรม ปจัจยัพ้ืนฐานดา้นสงัคม จติวทิยา ปรชัญา และประวัตศิาสตร์ 
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษาระดับต่างๆ ให้ 
เหมาะสมกับท้องถิ่นและวัยของผู้เรียน 
0125463 หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา 2 3(2-2-5)   
   Curriculum and Methods Teaching
   Social Studies 2
   วิเคราะห์ความคิดรวบยอด หลักการและพฤติกรรม
การเรียน แนวโน้มการสอนสังคมศึกษา ฝึกปฏิบัติทักษะการสอน วิธี
สอน และการวัดประเมินผลแบบต่างๆ ตามสาระต่างๆ ในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
0125464 การวิจัยทางสังคมศึกษา 3(2-2-5)
   Research in Social Studies
   ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศึกษา การเขียนโครงการ
วิจัย การเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานการวิจัย การนำา
รายงานการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำาหลักสูตรกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และฝึกเขียนเค้าโครงวิจัย
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 การวัดและประเมิน นำาพัฒนาคุณภาพบุคคลและองค์กร
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ศาสตร์ทางการวัด การประเมิน การวิจัย และการประกันคุณภาพ  
 เป็นฐานความรู้ที่สำาคัญสำาหรับการพัฒนาคนและองค์กร
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินทาง 
 การศึกษา (4 ปี) ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมี 
 คุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้และทักษะในเชิงวิชาการ และวิชาชีพทางการวัดและ 
  ประเมิน 
 2. มีทักษะทางปัญญา มีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์
 4. มคีวามสามารถในการประยกุตค์วามรูสู้ก่ารปฏิบตังิานในวชิาชพี
 5. มีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 6. สามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
 7. ปฏบิตัตินไดต้ามจรรยาบรรณวชิาชีพ บคุลกิภาพและคณุลกัษณะ 
  ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 8. มคีวามตระหนกัในการพฒันาคณุภาพสงัคม ชมุชนสูค่วามยัง่ยนื  
  และเป็นสังคมการเรียนรู้ 
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการ
ศึกษา เป็นหลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 139 หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า   40 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   40 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   45 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   36 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 วิชาโท    ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา  3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ     3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)

 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   103 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   40 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
     สำาหรับครู
 0308211 ภาษาไทยสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308212   ภาษาอังกฤษสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  2(1-2-3) 
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
 0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู 6 หน่วยกิต
 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)
 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ  2(2-0-4)
 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน  2(2-0-4)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล 3 หน่วยกิต
     การศึกษา 
 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 4 หน่วยกิต
     ในชั้นเรียน 
 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
 0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
     สารสนเทศทางการศึกษา
 0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู 9 หน่วยกิต
 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
 0308491 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  6(0-18-0)
 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   36 หน่วยกิต
 0305201 ทฤษฏีการวัด  3(3-0-6)
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 0305202 การพัฒนาเครื่องมือวัด 3(2-2-5)
    และประเมินการเรียนรู้
 0305203 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะ 3(2-2-5)
    ด้านจิตพิสัย
 0305204 การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติ 3(2-2-5)
 0305205 การพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน์ปัญญา 3(2-2-5)
    และความถนัด
 0305221 สถิติทางการศึกษา 3(3-0-6)
 0305231 การวิจัยเชิงปริมาณและ 3(2-2-5)
    เชิงคุณภาพทางการศึกษา
 0305241 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ 3(2-2-5)
    การประมวลผลทางการวัดและประเมิน
 0305311 การประเมินหลักสูตรและโครงการ 3(2-2-5)
 0305351 การประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
 0305401 การบริหารงานการวัดและประเมิน 3(2-2-5)
 0305402 สัมมนาการวัดและประเมิน 3(2-2-5)
     วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 0305301 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิด 3(2-2-5)
 0305302 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะ 3(2-2-5)
    การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 0305312 การพัฒนาแฟ้มสะสมงาน 3(2-2-5)
 0305313 การประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 0305331 การวิจัยเชิงทดลอง 3(2-2-5)
 0305332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5)

 0305333 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5)
 0305403 ปฏิบัติการวัดและประเมิน 3(2-2-5)
 0305404 การประเมินในชั้นเรียน 3(2-2-5)
 0305405 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5)
    และคลังข้อสอบ
 0305406 ประเด็นคัดสรรทางการวัดและประเมิน 3(2-2-5)
 0305411 การประเมินองค์การและบุคลากร 3(2-2-5)
 0305431 ปฏิบัติการวิจัย 3(2-2-5)
 0305451 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)
    การประกันคุณภาพ
 0305452 การพัฒนาตัวบ่งชี้ 3(2-2-5)
 วิชาโท    ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
 ใหเ้ลอืกเรยีนวิชาโทใดๆ ทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัทกัษิณ 1 วชิาโท   
 จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 18 หนว่ยกติ ทีส่นบัสนนุการปฏบัิตงิานวชิาชพี 
 ทางการวัดและประเมินและโดยคำาแนะนำาของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 และอาจารย์ประจำาหลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากประธาน 
 สาขาวิชา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือเลือก
เรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด  
ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลา
ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  ระดับอุดมศึกษา (ภาษาเลือก) 
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
   (กลุ่มมนุษยฯ)  .............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น (บูรณาการ) 3(1-6-2) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3) 0305204 การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติ 3(2-2-5)
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) 0305205 การพัฒนาเครื่องมือวัดเชาว์ปัญญา  3(2-2-5)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)  และความถนัด 
0305201 ทฤษฎีการวัด 3(3-0-6) 0305231 การวิจัยเชิงปริมาณและ 3(2-2-5)
0305202 การพัฒนาเครื่องมือวัดและ  3(2-2-5)  เชิงคุณภาพทางการศึกษา
   ประเมินการเรียนรู้  0305241 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อ 3(2-2-5)
0305203 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะ 3(2-2-5)  การประมวลผลทางการวัดและประเมิน
   ด้านจิตพิสัย   วิชาโท 6-7 หน่วยกิต 
0305221 สถิติทางการศึกษา 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   20-21

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000211	 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา	(ภาษาเลือก)	 3(2-2-5)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)

	 0000143	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า	(กลุ่มมนุษยฯ)	 3(3-0-6)	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

   รวมหน่วยกิต 18   รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 0000161	 วิถีชุมชนท้องถิ่น	(บูรณาการ)	 3(1-6-2)	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)

	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)

	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0305204	 การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติ	 3(2-2-5)

	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)	 0305205	 การพัฒนาเครื่องมือวัดเชาว์ปัญญาและความถนัด	 3(2-2-5)

	 0305201	 ทฤษฎีการวัด	 3(3-0-6)	 0305231	 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0305202	 การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้	 3(2-2-5)	 0305241	 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่อการประมวลผลทางการวัดและประเมิน	 3(2-2-5)

	 0305203	 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย	 3(2-2-5)	 	 วิชาโท 6  หน่วยกิต 

	 0305221	 สถิติทางการศึกษา	 3(3-0-6)	 	 	 	

   รวมหน่วยกิต 21   รวมหน่วยกิต 22
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0305201 ทฤษฏีการวัด 3(3-0-6)
   Theories of Measurement 
   ศึกษาหลักการวัดและประเมินทางการศึกษา ทฤษฏีเกี่ยว
กับการวัด การตรวจสอบคุณภาพรายข้อ ความเที่ยงตรง ความเชื่อ
มั่น และความคลาดเคลื่อนในการวัด คะแนนและการแปลความหมาย
คะแนน และการตัดเกรด
0305202 การพัฒนาเครื่องมือวัด 3(2-2-5)
   และประเมินการเรียนรู้
   Development of Learning Measurement
   and Assessment Instruments
   ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สาระ และจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ วิเคราะห์
หลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้ การ
ปฏบิตักิารสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืทีส่อดคลอ้งกับความมุง่
หมายในการประเมินการเรียนรู้
0305203 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะ 3(2-2-5)
   ด้านจิตพิสัย
   Development of Affective Characteristic
   Measurement Instruments
   ศึกษานิยาม ทฤษฏี และวิธีการสร้างเครื่องมือวัด
คณุลกัษณะดา้นจติพสิยั การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ฝกึปฏบิตัิ
การสร้างเครื่องมือวัด การแปลความหมายของคะแนน และการนำาผล
การวัดและประเมินไปใช้

0305204 การพัฒนาเครื่องมือวัดการปฏิบัติ 3(2-2-5)
   Development of Performance
   Measurement Instruments
   ศึกษาความหมาย แนวคิดและหลักการปฏิบัติ พฤติกรรม
การเรยีนรูท้ีแ่สดงออกโดยการปฏบิติั วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเรยีนรู้จาก
มาตรฐานการเรยีนรู ้หรอืจุดประสงค ์หรอืคำาอธิบายรายวชิา ออกแบบ
สถานการณ์หรือชิ้นงานการปฏิบัติ สร้างเครื่องมือวัดการปฏิบัติ  การ
กำาหนดเกณฑใ์หค้ะแนนรบูรคิ  และตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือวัดการ
ปฏบิตั ิอภปิราย และหาขอ้สรปุเกีย่วกบัการพจิารณาคณุภาพของเครือ่ง
มือวัด และการแปลความหมายผลการวัด
0305205 การพัฒนาเครื่องมือวัดเชาวน์ปัญญา 3(2-2-5)
   และความถนัด
   Development of Intelligence and
   Aptitude Measurement Instruments
   ศึกษานิยาม ทฤษฎี โครงสร้าง วิธีการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือวัดเชาวน์ปัญญาและความถนัด การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวัด ฝึกปฏิบัติ การสร้างเครื่องมือวัดความถนัด การแปลความ
หมายคะแนนและการใช้ประโยชน์
0305221 สถิติทางการศึกษา 3(3-0-6)
   Educational Statistics
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง 
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบซี การทดสอบที และการทด
สอบเอฟ การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนและ
สถิตินอนพาราเมตริก และการประยุกต์ทางการศึกษา

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0305351 การประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
0305311 การประเมินหลักสูตรและโครงการ 3(2-2-5) 0305...... วิชาลือก 3(........)
0305...... วิชาลือก  3(........)  วิชาโท 6-7 หน่วยกิต 
   วิชาโท 6-7 หน่วยกิต     
     รวมหน่วยกิต   20-21   รวมหน่วยกิต   17-18

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308461 ภาวะผู้นำาทางการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3) 0308491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0)
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3) 
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
0305401 การบริหารงานวัดและประเมิน 3(2-2-5)
0305402 สัมมนาการวัดและประเมิน 3(2-2-5)
0305….. วิชาเลือก  3(........)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0308491	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-18-0)	 0305402	 สัมมนาการวัดและประเมิน	 3(2-2-5)

	 	 	 	 0305431	 ปฏิบัติการวิจัย		(วิชาเลือก)	 3(2-2-5)

	 	 	 	 0305411	 การประเมินองค์การและบุคลากร	(วิชาเลือก)	 3(2-2-5)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

   รวมหน่วยกิต 6   รวมหน่วยกิต 9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)	 0308461	 ภาวะผู้นำาทางการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)

	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)	 0308401	 การบริหารงานวัดและประเมิน	 3(2-2-5)

	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0305351	 การประกันคุณภาพ	 3(2-2-5)

	 0305311	 การประเมินหลักสูตรและโครงการ	 3(2-2-5)	 0305332	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	(วิชาเลือก)	 3(2-2-5)

	 0305301	 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิด		(วิชาเลือก)	 3(2-2-5)	 	 วิชาโท 6  หน่วยกิต 

  วิชาโท 6  หน่วยกิต     

   รวมหน่วยกิต 23   รวมหน่วยกิต 20



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 203
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556198

0305231 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3(2-2-5)
   ทางการศึกษา
   Educational Quantitative and
   Qualitative Research
   ศึกษาแนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีของการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพทางการศึกษา วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของ
การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้และวิจัยประเภทต่างๆ และกรณีศึกษางาน
วิจัย ฝึกออกแบบวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอเค้าโครงการ
วิจัย สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล อภิปรายแนวทางการวิเคราะห์
ข้อมูล แนวทางการสรุปและรายงานผลการวิจัย
0305241 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ 3(2-2-5)
   การประมวลผลทางการวัดและประเมิน
   Computer Softwares for Data Processing
   in Measurement and Evaluation
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลข้อมูลการวัดและประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
เพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อสอบ การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การนำาเสนอ
0305301 การพัฒนาเครื่องมือวัดการคิด 3(2-2-5)
   Development of Cognitive
   Measurement Instruments
   ศึกษาความหมาย ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด กระบวนการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ หลักและวิธีการ
วัดการคิด การพัฒนาเคร่ืองมือวัดการคิด และการตรวจสอบคุณภาพ 
ฝกึปฏบิตักิารสรา้งเครือ่งมือวัดท่ีเหมาะสมกับรปูแบบการจดัการเรยีนรู้
0305302 การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะ 3(2-2-5)
   การเรียนรู้ตลอดชีวิต
   Development of  Lifelong Learning
   Skill Measurement Instruments
   ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับทักษะการเรียนรู้
ตลอดชวีติ การวางแผนการวดัทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การสรา้งและ
การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือวดั การแปลความหมายของคะแนนและ
การใช้ประโยชน์
0305311 การประเมินหลักสูตรและโครงการ 3(2-2-5)
   Curriculum and Project Evaluation
   ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและรูปแบบการประเมิน  
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรและโครงการ ฝึกวิเคราะห์หารูปแบบการ
ประเมนิทีเ่หมาะสม  กำาหนดเกณฑก์ารประเมิน วางแผนประเมนิพรอ้ม
เสนอเค้าโครงการประเมิน สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล อภิปราย
หาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางสรุปผลการ
ประเมิน
0305312 การพัฒนาแฟ้มสะสมงาน 3(2-2-5)
   Development of Portfolios
   ศึกษาความหมาย แนวคิด ประเภทของแฟ้มสะสมงาน 
หลักการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนจาก
มาตรฐานการเรยีนรู ้หรอืจดุประสงค ์หรอืคำาอธบิายรายวชิา ออกแบบ
แฟ้มสะสมงาน กำาหนดสารสนเทศที่จะเก็บในแฟ้มสะสมงาน สร้าง
เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมข้อมูล เกณฑ์การใหค้ะแนน และเกณฑก์ารตดัสนิ
การประเมนิชิน้งานหรอืแฟม้สะสมงาน พจิารณาคณุภาพของแฟม้สะสม
งานและแนวทางสรุปผลการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน

0305313 การประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ 3(2-2-5)
   Learning Readiness Assessment
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฏเีกีย่วกบัความพรอ้มในการ
เรียนรู้ การสร้างเครื่องมือวัดความพร้อมในด้านต่างๆ การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการนำาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพิจารณาความพร้อมในการเรียนรู้ และฝึก
ปฏิบัติ
0305331 การวิจัยเชิงทดลอง 3(2-2-5)
   Experimental Research
   ศกึษาหลกัการ ประเภทของการวจัิยเชงิทดลอง  แบบแผน
การทดลอง การออกแบบการทดลอง ความเที่ยงตรงของการทดลอง 
การเลือกใช้สถิติให้สอดคล้องกับแบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์
วจิารณผ์ลงานวจัิยและการใชผ้ลงานวจัิย และฝกึปฏบิติัในบรบิททางการ
ศึกษา
0305332 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(2-2-5)
   Qualitative Research
   ศึกษาปรัชญา หลักการ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
การวางแผนการวิจัย การกำาหนดกรอบความคิดในการวิจัย หลักการ
และวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุม่  การจดบนัทกึขอ้มลู การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 
การวเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลู การเขียนรายงานการวจิยั  ฝกึปฏบิตัิ
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และนำาเสนอเค้าโครงวิจัย
0305333 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5)
   Action Research
   ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ และระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ  วิเคราะห์กรณีศึกษาการวิจัยปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา 
และการนำาไปใชเ้พือ่พฒันาบุคคล องคก์รทางการศกึษา และชมุชน การ
กำาหนดปัญหาการวจัิย  แนวคดิทฤษฏีทีเ่กีย่วขอ้ง  การวางแผนออกแบบ
การวิจัย การมีส่วนร่วมของนักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลและ
การวเิคราะหข์อ้มลู การเขยีนรายงานการวจัิย และฝกึปฏบิติัภาคสนาม 
0305351 การประกันคุณภาพ 3(2-2-5)
   Quality Assurance
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ หลักการและระบบการ
ประกันคุณภาพ การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ เครื่อง
มือที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ 
การประเมนิคณุภาพภายในและภายนอก การเขยีนรายงานการประเมนิ
ตนเอง และศึกษากรณีศึกษาระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ทางการศึกษา
0305401 การบริหารงานการวัดและประเมิน 3(2-2-5)
   Administration in Measurement and Assessment
   ศกึษาแนวคดิ หลกัการเกีย่วกบัการบรหิารงานการวัดและ
ประเมิน  วิเคราะห์ ระบบงานด้านการวัดและประเมินในหน่วยงาน
ทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดและประเมินกับระบบงาน 
อืน่ๆ ฝกึเขยีนแผนพฒันาปรบัปรงุงานการวดัและประเมนิในหนว่ยงาน
0305402 สัมมนาการวัดและประเมิน 3(2-2-5)
   Seminar in Measurement and Evaluation
   วเิคราะหแ์ละอภปิรายประเดน็องคค์วามรู ้ความกา้วหนา้
ทางวิชาการด้านการวัดและประเมิน แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ 
ตลอดจนประเด็นปัญหา และการแก้ปัญหาด้านการวัดและประเมินใน
หน่วยงานในรูปแบบการสัมมนา



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558204
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 199

0305403 ปฏิบัติการวัดและประเมิน 3(2-2-5)
   Measurement and Assessment Practicum
   ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรและระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมนิในสถานศกึษา แนวทางการวดัและประเมนิรายบคุคล รายภาค 
รายปี การตัดสินผลการเรียนและการสำาเร็จการศึกษา โดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
0305404 การประเมินในชั้นเรียน 3(2-2-5)
   Classroom Assessment
   ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน หลักและแนวทาง
การประเมินพฤติกรรมผู้เรียน  ประเภทการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ 
กระบวนการพฒันาเครือ่งมอืและเกณฑก์ารประเมนิ ปฏิบตักิารประเมนิ
ในชัน้เรยีนและการนำาผลไปใชเ้พือ่ปรบัปรงุการเรยีนการสอนและตัดสนิ
ผลการเรียน
0305405 การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน 3(2-2-5)
   และคลังข้อสอบ
   Development of Standardized Test
   and Test-item Bank 
   ศกึษาระบบคลงัขอ้สอบ การพฒันาคลงัขอ้สอบ โปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์นการพฒันาคลงัขอ้สอบ การสรา้งแบบทดสอบมาตรฐาน 
และการกำาหนดลักษณะเฉพาะข้อสอบ ฝึกปฏิบัติการสร้าง การตรวจ
สอบคุณภาพ การสร้างเกณฑ์ปกติ การแปลความหมายคะแนน การ
เขียนคู่มือและวิธีดำาเนินการสอบ และจัดทำาคลังข้อสอบ
0305406 ประเด็นคัดสรรทางการวัดและประเมิน 3(2-2-5)
   Selected Topics in Measurement
   and Evaluation
   ศึกษาประเด็นคัดสรรทางการวัดและประเมินผลที่เป็น
ปัจจุบัน น่าสนใจ และไม่ซ้ำากับรายวิชาในหลักสูตร 

0305411 การประเมินองค์การและบุคลากร 3(2-2-5)
   Organization and Personnel Assessment
   ศึกษาหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการประเมินองค์การและ
บุคลากร การวิเคราะห์ตำาแหน่งต่างๆ การกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ตำาแหน่ง การสร้างแบบประเมินองค์การและแบบประเมินบุคลากร 
การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมิน การแปลความหมายของผลการ
ประเมิน และการนำาผลการประเมินไปใช้
0305431 ปฏิบัติการวิจัย 3(2-2-5)
   Research Practicum
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิจัย โดยวางแผนออกแบบวิจัยที่
สอดคลอ้ง เหมาะสมตามระเบยีบวธิวีจิยั เก็บขอ้มลูภาคสนาม วเิคราะห์
ข้อมูล สรุปผล และนำาเสนอรายงานการวิจัย 
0305451 การพัฒนาสารสนเทศ 3(2-2-5)
   เพื่อการประกันคุณภาพ
   Information Development for Quality Assurance
   ศึกษาสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพ ฝึกพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
0305452 การพัฒนาตัวบ่งชี้ 3(2-2-5)
   Development of Indicators
   ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ และประเภทของตัว 
บง่ช้ี การใหน้ยิาม การกำาหนดเกณฑก์ารประเมนิ กระบวนการสรา้งและ
พัฒนาตัวบ่งชี้ การนำาตัวบ่งชี้ไปใช้และประเมินคุณภาพตัวบ่งชี้
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี) พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 วิชาการดี มีจรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคมด้วยเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
 ความสำาคัญ
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  หมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ได้กำาหนดให้ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ ประกอบกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554 ถึง 2563 (ICT 2020 
Conceptual Framework) ได้กำาหนดให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเป็นกรอบในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคนจึงเป็น 
สิ่งสำาคัญ และต้องทำาอย่างเร่งด่วนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
และเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษาเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการศึกษา จึงจำาเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคนและพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช ้
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ตลอดจนเปน็เครือ่งมือในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 วัตถุประสงค์
 เพือ่ผลติบณัฑติทางการศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการ
ศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้และรอบรู้ในศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา
 2. มีทักษะในการสื่อสาร เผยแพร่ ประยุกต์และใช้เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
 3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
 4. ใฝรู่ ้สามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะเพือ่การศกึษาตอ่ หรอืประกอบ
อาชีพอย่างมีจรรยาวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา เป็นหลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   40 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   40 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   42 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   40 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   40 หน่วยกิต
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
    สำาหรับครู
 0308211 ภาษาไทยสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
 0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู 6 หน่วยกิต
 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)
 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5  การวัดและประเมินผล 3 หน่วยกิต
    การศึกษา 
 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 4 หน่วยกิต
    ในชั้นเรียน  
 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา 3 หน่วยกิต
 0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต 
    สารสนเทศทางการศึกษา
  0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
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 มาตรฐานความรู้ที่ 9 ความเป็นครู 9 หน่วยกิต
 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
 0308491 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0)
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   42 หน่วยกิต
 0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5)
 0317112 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
 0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
   เพื่อการศึกษา
 0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3(2-2-5)
 0317232 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 0317311 หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี 3(3-0-6) 
   และสื่อสารการศึกษา
 0317312 การออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 0317313 การใช้และบำารุงรักษาเครื่องมือ 3(2-2-5) 
   เทคโนโลยีการศึกษา
 0317314 เทคโนโลยีโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 0317321 บทเรียนบนเครือข่าย 3(2-2-5)
 0317361 การฝึกอบรม 3(1-4-4)
 0317411 การจัดการศูนย์เทคโนโลยีและ 3(3-0-6)
   นวัตกรรมการศึกษา
 0317412 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยี 3(1-4-4)
   และสื่อสารการศึกษา

 0317461 การสัมมนาทางเทคโนโลยี 3(1-4-4)
   และสื่อสารการศึกษา
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
 โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
 0317222 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
   และการบำารุงรักษา
   0317241 เทคโนโลยีเสียงและการบันทึกเสียง 3(2-2-5)
 0317242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-5)
 0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5)
 0317331 การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา 3(2-2-5)
 0317332 การถ่ายภาพเฉพาะกิจ 3(2-2-5)
 0317351 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ ์ 3(2-2-5)
 0317352 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
 0317421 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
 0317422 มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
 0317462 เทคนิคการนำาเสนอ 3(2-2-5)
 0317463 การจัดแสดงและนิทรรศการ 3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้น
สังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะ
เวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) ....... ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 0308191 ความเป็นครู 3(3-0-6)
   และสังคมศาสตร์   0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3) 
0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5) 0317112 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) ............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและ  3(2-2-5)  0317311 หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีและ 3(3-0-6)
   แอนิเมชั่น เพื่อการศึกษา   สื่อการศึกษา  
0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3(2-2-5) 0317314 เทคโนโลยีโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
0317...... วิชาเลือก  3(........) 0317232 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
0317....... วิชาเลือก  3(........) ........ วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0317112	 กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0317111	 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์	 3(2-2-5)	 .......	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0308191	 ความเป็นครู	 3(3-0-6)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)

	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)

	 0317221	 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา	3(2-2-5)	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)

	 0317231	 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ	 3(2-2-5)	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0317.....	 วิชาเลือก	 3(........)	 0317232	 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0317.....	 วิชาเลือก	 3(........)	 0317311	 หลักการ	ทฤษฎี	เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0317313	 การใช้และบำารุงเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	 รวมหน่วยกิต	 21
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คำาอธิบายรายวิชา

0317111 การออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ 3(2-2-5)
   Art Composition and Design 
   ทฤษฎีการออกแบบและองค์ประกอบศิลปะ จิตวิทยา 
ในการใชส้ ีเส้น รปูทรง พืน้ผวิ น้ำาหนกั สดัสว่น ขนาด ความเป็นเอกภาพ 
ความสมดุล ความขัดแย้ง และความประสานกลมกลืน ตลอดจนการ
เน้นจุดเด่นขององค์ประกอบ ฝึกปฏิบัติการในการออกแบบสื่อ โดยใช้
องค์ประกอบศิลป์
0317112  กิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 3(2-2-5)
   Educational Technology Activities
   หลักการ แนวคิด วิธีการ และเทคนิคการจัดกิจกรรม
เทคโนโลยกีารศกึษา กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง และการประยกุต์
กบัการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั  
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
0317221 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น 3(2-2-5)
   เพื่อการศึกษา 
   Computer Graphics and Animation
   for Education
   หลักการออกแบบกราฟิกและการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
ระบบสีทางคอมพิวเตอร์ กระบวนการสร้างกราฟิก ภาพนิ่ง และภาพ
เคลื่อนไหวทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป 
ฝึกปฏิบัติการสร้างงานกราฟิกและแอนนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
0317222 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
   และการบำารุงรักษา  
   Computer System and Maintenance
   ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าที่และส่วนประกอบของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ การเช่ือมต่อระบบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์  
การทำางานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อปฏิบัติในการใช้และบำารุง
รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติงานได้

0317231 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  3(2-2-5)
   Photography Technology
   หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยีการถ่ายภาพระบบดิจิทัล  
คุณลักษณะ การใช้ และการดูแลรักษากล้องถ่ายภาพ การจัดองค์
ประกอบภาพ การถ่ายภาพแบบต่างๆ หลักการทำางานของกล้อง 
ถ่ายภาพ การใช้แฟลชและฟิลเตอร์ ปฏิบัติการถ่ายภาพ สร้างสรรค์ 
และตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
0317232 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
   Video Production in Education
   หลักการ บทบาท หน้าที่ของส่ือวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา 
ความรู้พื้นฐานในการเขียนบท การถ่ายทำา การลำาดับภาพ อุปกรณ์ที่
เกีย่วขอ้งและการแปลงไฟลว์ดีทิศันเ์พือ่การเผยแพร ่ ฝกึปฏบัิตกิารผลติ
สื่อวีดิทัศน์สำาหรับการศึกษา
0317241 เทคโนโลยีเสียงและการบันทึกเสียง 3(2-2-5)
   Recording and Sound Technology
   ธรรมชาติ คุณลักษณะและประเภทของเสียง หลักการ 
องคป์ระกอบและเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งในการบนัทกึเสยีง การตดัตอ่และ
ผสมสัญญาณเสียง ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปใน
การบันทึก ตัดต่อ และผสมสัญญาณเสียง
0317242 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-5)
   Radio Program Production
   หลักการของวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน กฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง การเขยีนบทวทิย ุวสัด ุอปุกรณ ์รปูแบบรายการ กระบวนการ
ผลติรายการ  ฝกึปฏิบติัเขียนบทและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0317312 การออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0317313 การใช้และบำารุงเครื่องมือ 3(2-2-5) 0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
   เทคโนโลยีการศึกษา  0317321 บทเรียนบนเครือข่าย 3(2-2-5)
0317361 การฝึกอบรม 3(1-4-4) 0317411 การจัดการศูนย์เทคโนโลยี 3(3-0-6)
0317….. วิชาเลือก  3(........)  และนวัตกรรมการศึกษา
0317….. วิชาเลือก  3(........) 0317….. วิชาเลือก 3(........)
      .............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   17

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308461 ภาวะผู้นำาทางการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3) 0308484 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        6(0-18-0)
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3)   
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5)   
0317412 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยี 3(1-4-4)
   และสื่อสารการศึกษา    
0317421 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(1-4-4)    
0317...… วิชาเลือก  3(........)   
     รวมหน่วยกิต   16   รวมหน่วยกิต   6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)

	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0317314	 เทคโนโลยีโสตทัศน์เพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0317312	 การออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา	 3(2-2-5)	 0317411	 การจัดการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา	 3(3-0-6)	

	 0317321	 บทเรียนบนเครือข่าย	 3(2-2-5)	 0317…..	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0317361	 การฝึกอบรม	 3(1-4-4)	 .............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 0317…	 วิชาเลือก	 3(........)	

   รวมหน่วยกิต	 20	 	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61
	 0308461	 ภาวะผู้นำาทางการบริหารสถานศึกษา	 2(1-2-3)	 0308491	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ							 6(0-18-0)
	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)	 	 	 	
	 0317412	 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	3(1-4-4)	 	 	 	
	 0317421	 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	 3(1-4-4)	 	 	 	
	 0317…	 วิชาเลือก	 3(........)
	 0317…	 วิชาเลือก	 3(........)
	 	 	 รวมหน่วยกิต	 16	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	136	หน่วยกิต
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0317251 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-5)
   Printed Media Design and Production
   ความหมาย ประเภท คุณค่า บทบาท และความสำาคัญ
ของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีต่อสังคม หลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบ
และการจดัหนา้สือ่สิง่พมิพ ์วสัดุท่ีใชใ้นการพมิพ ์สิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนกิส ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปที่ใช้สำาหรับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่ง
พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ ผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ และสิ่ง
พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
0317311 หลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี 3(3-0-6)
   และสื่อสารการศึกษา 
   Principles and Theories in Educational
   Technology and Communication
   หลักการ และทฤษฎี แนวคิด ขอบข่าย ประเภท คุณค่า 
ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิธีระบบ ระบบการสอน และการ
ประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียน การสอน 
ตลอดจนกฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
0317312 การออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา 3(2-2-5)
   Design and Development
   of Educational Media
   หลักการออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา ระบบการ
เรยีนการสอน ทฤษฎีทางจติวทิยาในการออกแบบ การประเมนิคณุภาพ
และการหาประสิทธิภาพสื่อการศึกษา การออกแบบสื่อการศึกษาเพื่อ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา
0317313 การใช้และบำารุงรักษาเครื่องมือ 3(2-2-5)
   เทคโนโลยีการศึกษา  
   Operation and Maintenance of
   Educational Technology Equipment
   ชนิด ประเภท หลักการทำางานของเครื่องมือเทคโนโลยี
การศึกษา การติดตั้ง การใช้ การจัดเก็บและการบำารุงรักษา วิเคราะห์
ข้อขัดข้องและการซ่อมแซมเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการใช้และซ่อมบำารุง
รักษาเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา
0317314 เทคโนโลยีโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
   Audio-Visual Technology in Education 
   ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับโสตทัศน์เพ่ือการศึกษา ประเภท 
คุณค่า วิธีการใช้ การผลิตโสตทัศน์ หลักการเลือก ใช้ และการผลิต 
โสตทัศน์เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของรายวิชาและ
ผู้เรียนในแต่ละวัย  ฝึกปฏิบัติการเลือก ใช้ ผลิต โสตทัศน์เพื่อการศึกษา
0317321 บทเรียนบนเครือข่าย 3(2-2-5)
   Web-based Instruction 
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ในการออกแบบและผลิตบท
เรียนบนเครือข่าย การประเมิน การหาประสิทธิภาพ และการนำาไปใช้ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการการออกแบบ
และผลิตบทเรียนบนเครือข่าย
0317331 การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา 3(2-2-5)
   Education Television Program Production
   หลักการและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการ
ศกึษาเนน้การผลติรายการโทรทศันร์ปูแบบตา่งๆ ทัง้ในและนอกสถานที่ 
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้อุปกรณ์การถ่ายทำา เสียง แสง 
และการวางแผนการผลิต ตลอดจนการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

0317332 การถ่ายภาพเฉพาะกิจ 3(2-2-5)
   Photography for Special Purposes
   หลักการ ทฤษฎี การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพในและ
นอกสถานที ่การถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพระยะใกล ้การถา่ยภาพ
โฆษณา การถ่ายภาพข่าว การถ่ายภาพเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ  
ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเฉพาะกิจเพื่อการศึกษา
0317351 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ ์ 3(2-2-5)
   Writing for Printed Media
   หลักการ วิธีการเขียนข่าว การเขียนบทวิจารณ์ การเขียน
บทบรรณาธิการ การเขียนสารคดี ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว สารคดี 
บทวิจารณ์ บทบรรณาธิการ
0317352 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
   Mass Communication in Education
   หลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการและประเภท
ของการสื่อสาร ทฤษฎี และแบบจำาลองการสื่อสาร บทบาท หน้าที่ 
และความสำาคัญของสื่อสารมวลชนต่อการศึกษา ความรับผิดชอบ 
และจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน การเลือกใช้สื่อสารมวลชนเพื่อ 
การศึกษา
0317361 การฝึกอบรม 3(1-4-4)
   Training
   หลักการ และทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
กระบวนการฝึกอบรม เทคนิคในการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา การสร้างหลักสูตร การบริหารและจัดโครงการ 
ฝึกอบรม เครื่องมือ และวิธีการประเมินผลการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ 
การจัดฝึกอบรม
0317411 การจัดการศูนย์เทคโนโลยี 3(3-0-6)
   และนวัตกรรมการศึกษา  
   Management of Educational Technology
   and Innovation Center
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การแพร่กระจายนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การศึกษา ประเภทของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โครงสร้างและ 
การจัดการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นำา กระบวนการ
ในการนิเทศสื่อการศึกษา ตลอดจนการออกแบบศูนย์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
0317412 การศึกษาอิสระทางเทคโนโลยี 3(1-4-4)
   และสื่อสารการศึกษา 
   Independent Study in Educational
   Technology and Communication
   พัฒนา ประเด็นที่สนใจทางเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศึกษา และนำาเสนอผลงานในรูปแบบของงานวิจัย หรือโครงงาน
0317421 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
   Websites in Education
   หลักการ ทฤษฎี การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  
การวเิคราะหเ์นือ้หา และทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบ การพฒันา 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปที่ใช้ในพัฒนา
เว็บไซต์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
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0317422 มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
   Multimedia for Education
   ความหมาย ประเภท คุณค่า องค์ประกอบ และทฤษฎี 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมลัตมีิเดียเพือ่การศกึษา การออกแบบ การผลติ เครือ่งมอื 
ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำาเรจ็รปูท่ีใช้ผลติมัลตมีิเดยี ฝกึปฏบัิต ิ
การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้ง ผลติสือ่มลัติมเีดีย
เพื่อการศึกษา
0317461 การสัมมนาทางเทคโนโลยี  3(1-4-4)
   และสื่อสารการศึกษา  
   Seminar in Educational Technology
   and Communication
   หลักการ ทฤษฎี แนวคิดการสัมมนาและศึกษาค้นคว้า
ประเด็นที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นำาเสนอผล 
การศึกษาค้นคว้า โดยวิธีการสัมมนา รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและ
สรุปผลการสัมมนาเป็นรูปเล่มสมบูรณ์

0317462 เทคนิคการนำาเสนอ 3(2-2-5)
   Presentation Techniques
   แนวคดิ ทฤษฎ ีเทคโนโลยแีละเทคนคิการนำาเสนอ บทบาท 
ความสำาคัญของการนำาเสนอ การพูดเพื่อการนำาเสนอ การผลิตสื่อเพื่อ
การนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้รับสาร ฝึกปฏิบัติการ 
ผลิตสื่อและการนำาเสนอในโอกาสต่างๆ
0317463 การจัดแสดงและนิทรรศการ 3(2-2-5)
   Display and Exhibition
   หลักการ แนวคิด ความหมาย ความสำาคัญและประเภท
ของการจัดแสดงและนิทรรศการ หลักการวางแผน การสร้างสรรค์
และการออกแบบกิจกรรม ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการจัดแสดงและ
นิทรรศการทางการศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดแสดงและนิทรรศการทาง 
การศึกษา
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 เรียนรู้พัฒนาการศึกษาปฐมวัย เชิดชูคุณธรรม นำาสังคม
 ความสำาคัญ
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการของสังคม
และวัฒนธรรม จากเดิมท่ีพ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูบุตรหลาน
ได้อย่างใกล้ชิดแต่ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน ส่งผล 
ให้มคีวามต้องการนกัการศกึษาท่ีมคีวามรู ้ความสามารถดา้นการศกึษา 
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแทนครอบครัว ประกอบกับระบบ
เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง สง่ผลใหพ้อ่แม่ผูป้กครองตอ้งหารายได ้โดยการ
ทำางานนอกบา้น เปน็อกีเหตผุลหลกัทีจ่ำาเปน็ตอ้งเรง่พฒันานกัการศกึษา
ปฐมวยั เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมี
คุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และเข้าใจ
เกี่ยวกับบริบทวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในการประยุกต์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 2. มทีกัษะทางปญัญา สามารถคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห์ สรา้งสรรค ์
สื่อสาร สร้างนวัตกรรม และประยุกต์สู่การปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ปฐมวัย
 3. มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4. มีความสามารถในการทำางานเป็นกลุ่ม และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
 5. มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับความเป็นครู และการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
 6. มีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย เป็นหลกัสตูร 
5 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   133 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   54 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   48 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   6 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   79 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   61 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา  3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)

 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ     3 หน่วยกิต
 เลือกจาก 
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   133 หน่วยกิต
 วิชาชีพครู   54 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   48 หน่วยกิต
 มาตรฐานความรู้ที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
    สำาหรับครู
 0308211 ภาษาไทยสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308212   ภาษาอังกฤษสำาหรับคร ู 2(1-2-3)
 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  2(1-2-3)
 มาตรฐานความรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 3 หน่วยกิต
 0308321   การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต
 0308331   การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำาหรับครู 6 หน่วยกิต
 0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4)
 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ  2(2-0-4)
 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน  2(2-0-4)
 มาตรฐานความรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล 3 หน่วยกิต
    การศึกษา
 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
 มาตรฐานความรู้ที่ 6 การบริหารจัดการ 4 หน่วยกิต
    ในชั้นเรียน 
 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
 0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 211

	 มาตรฐานความรู้ที่	7	การวิจัยทางการศึกษา		 			3		 หนว่ยกติ

	 0308471		 การวิจัยทางการศึกษา			 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยี		 			3		 หนว่ยกติ

	 	 	 สารสนเทศทางการศึกษา

	 0308381		 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา			 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	9	ความเป็นครู		 	 17		 หนว่ยกติ

	 0308191		 ความเป็นครู		 	 	 3(2-2-5)

	 0308392		 ประสบการณ์วิชาชีพครู		 	 2(0-4-2)

	 0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)

	 0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)

	 วิชาเลือก		 	 			6		 หนว่ยกติ

	 มาตรฐานความรู้ที่	1	ภาษาและเทคโนโลยีสำาหรับคร ู	

	 0308411		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพื้นฐาน		 	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับครู

	 มาตรฐานความรู้ที่	2	การพัฒนาหลักสูตร 

	 0308322		 การบริหารหลักสูตร		 	 	 3(3-0-6)

	 มาตรฐานความรู้ที่	3	การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

	 0308231		 การศึกษาพิเศษ		 	 	 3(2-2-5)

	 0308232		 การศึกษาตลอดชีวิต		 	 	 3(2-2-5)

	 0308233		 การสอนซ่อมเสริม		 	 	 3(2-2-5)

	 0308332		 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย		 	 3(3-0-6)

	 0308333		 ศิลปะ	ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครู		 	 3(2-2-5)

	 0308334		 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์		 	 3(3-0-6)

	 0308335		 การสอนเฉพาะสาขา		 	 	 3(2-2-5)

	 0308336		 การสอนจุลภาค		 	 	 2(1-2-3)

	 0308337		 การส่งเสริมสุขภาพและ		 	 2(1-2-3)

	 	 การกีฬาในสถานศึกษา

	 มาตรฐานความรู้ที่	4	จิตวิทยาสำาหรับคร ู	

	 0308244		 จิตวิทยาทั่วไป		 	 	 3(3-0-6)

	 มาตรฐานความรู้ที่	5	การวัดและประเมินผลการศึกษา 

	 0308251		 การประเมินทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)

	 0308352		 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)

	 	 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

	 0308353		 การประเมินตามสภาพจริง		 	 3(2-2-5)

	 0308451		 การวัดคุณลักษณะ		 	 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	6	การบริหารจัดการในห้องเรียน 

	 0308463		 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	7	การวิจัยทางการศึกษา 

	 0308472		 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล		 3(2-2-5)

	 0308473		 การวิจัยในชั้นเรียน		 	 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยี

	 	 	 สารสนเทศทางการศึกษา	

	 0308382		 นวัตกรรมการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)

	 0308383		 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)

	 0308481		 การประชาสัมพันธ์		 	 	 3(3-0-6)

	 0308482		 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)

	 มาตรฐานความรู้ที่	9	ความเป็นครู	

	 0308291		 การศึกษาไทย		 	 	 3(3-0-6)

	 0308292		 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด		 	 3(2-2-5)

	 0308394		 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู		 	 3(3-0-6)

	 0308395		 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม		 	 3(2-2-5)

	 0308396		 กฎหมายการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)

	 0308397	 สัมมนาวิชาชีพครู		 	 	 3(1-4-4)

	 วิชาเอก		 ไม่น้อยกว่า		 79		 หนว่ยกติ

	 วิชาบังคับ		 	 61		 หนว่ยกติ

	 0332111		 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย		 	 3(3-0-6)

	 0332112		 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้		 	 3(3-0-6)

	 	 ของเด็กปฐมวัย

	 0332211		 การสร้างเสริมคุณลักษณะครูปฐมวัย		 	 3(3-0-6)

	 0332212		 การพัฒนาการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย		 	 3(3-0-6)

	 0332213		 การสร้างเสริมค่านิยม	คุณธรรม		 	 3(3–0-6)

	 	 และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

	 0332221		 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย		 	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับเด็กปฐมวัย

	 0332222		 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม		 	 3(2-2-5)

	 	 และสังคมศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย

	 0332223		 คณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย		 	 3(2-2-5)

	 0332224		 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย		 	 3(2-2-5)

	 0332311		 การศึกษาสำาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย			 3(2-2-5)

	 0332312		 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย		 	 3(3-0-6)

	 0332321		 ศิลปะสร้างสรรค์ทางการศึกษาปฐมวัย		 	 3(2-2-5)

	 0332322		 ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครูปฐมวัย		 	 3(2-2-5)

	 0332323		 วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย		 	 3(2-2-5)

	 0332324		 หนังสือและนิทานสำาหรับเด็กปฐมวัย		 	 3(2-2-5)

	 0332325		 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์		 	 3(3-0-6)

	 	 การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย

	 0332326		 การจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย		 	 3(3-0-6)

	 0332421		 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย			 3(3-0-6)

	 	 ในสังคมพหุวัฒนธรรม

	 0332431		 การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย		 	 2(1-2-3)

	 0332432		 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย		 	 3(3-0-6)

	 0332433		 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย		 	 2(1-2-3)

	 วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 18		 หนว่ยกติ

	 0332225		 สื่อ	ของเล่น	และเทคโนโลยี		 	 3(3-0-6)

	 	 สำาหรับเด็กปฐมวัย

	 0332226		 ละครและหุ่นสำาหรับเด็กปฐมวัย		 	 3(2-2-5)

	 0332313		 โภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย		 	 2(2-0-4)

	 0332314		 อนามัยแม่และเด็ก		 	 	 2(2-0-4)

	 0332315		 สวัสดิศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย		 	 3(2-2-5)

	 0332411		 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารก		 	 2(2-0-4)

	 	 และเด็กเตาะแตะ

	 0332412		 สิทธิของเด็กปฐมวัยและการคุ้มครอง		 	 2(2-0-4)

	 0332413		 ครอบครัวและชุมชมกับ		 	 2(2-0-4)

	 	 การจัดการศึกษาปฐมวัย

	 0332422		 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง		 	 3(3-0-6)	

	 	 ในการศึกษาปฐมวัย

	 0332423		 นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมสมัย		 2(2-0-4)

	 0332424		 การเรียนร่วมของเด็กปฐมวัย		 	 2(2-0-4)

	 0332425		 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว		 	 2(2-0-4)

	 0332426		 การเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย		 	 2(2-0-4)

	 0332427		 การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ		 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับเด็กปฐมวัย
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้น
สงักดั  ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็รายวชิาทีล่งทะเบยีนเรียนในระยะ
เวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6)  และสังคมศาสตร์ 
0332111 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
      0332112 จิตวิทยาพัฒนาการและ 3(3-0-6)
       การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 0308...... วิชาชีพครูเลือก 3(........)
0332211 การสร้างเสริมคุณลักษณะครูปฐมวัย 3(3-0-6) 0332213 การสร้างเสริมค่านิยม คุณธรรม 3(3-0-6)
0332212 การพัฒนาการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)  และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
0332221 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 3(2-2-5) 0332222 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 3(2-2-5)
   สำาหรับเด็กปฐมวัย   และสังคมศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย
0332...… วิชาเลือก  3(........) 0332223 คณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-3)
      0332224 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0308351 การวัดและประเมินทางการศึกษา 3(2-2-5)
0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2) 0332312 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
0332311 การศึกษาสำาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 0332324 หนังสือและนิทานสำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
0332321 ศิลปสร้างสรรค์ทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 0332325 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ 3(3-0-6)
0332322 ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)  การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย 
0332323 วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 0332326 การจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย 3(3-0-6)
0332...... วิชาเลือก  2(….…) ............... วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   22   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3) 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0332431 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย 3(3-0-6)
0308…. วิชาชีพครูเลือก 3(........) 0332433 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3)
0332421 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 0332....... วิชาเลือก 3(........)
   ในสังคมพหุวัฒนธรรม  0332....... วิชาเลือก 2(........)
0332431 การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3) 0332....... วิชาเลือก 2(........)
0332..… วิชาเลือก  2(........) ................ วิชาเลือกเสรี 3(........)
0332..… วิชาเลือก  3(........)  
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61
	 0308461	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	 2(1-2-3)	 0332314	 อนามัยแม่และเด็ก	 2(2-0-4)
	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)	 0332431	 การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย	 2(1-2-3)
	 0332421	 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย	ในสังคมพหุวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	 0332433	 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย	 2(1-2-3)
	 0332432	 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย	 3(3-0-6)	 0308....	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)
	 0332424	 การเรียนร่วมของเด็กปฐมวัย	 2(2-0-4)	 	 	
	 0332422	 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงในศึกษาปฐมวัย	 3(3-0-6)	
	 0332315	 สวัสดิศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)
	 0332427	 การส่งเสริมและเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	สำาหรับเด็กปฐมวัย	(เลือกเสรี)	 3(2-2-5)     

	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 รวมหน่วยกิต	 16

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์3(3-0-6)
	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 0308332	 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย	 3(3-0-6)
	 0332111	 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย	 3(3-0-6)	 0332112	 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย	 3(3-0-6)
	 0332426	 การเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย	 2(2-0-4)	 0332411	 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารกและเด็กเตาะแตะ	 2(2-0-4)

	 	 รวมหน่วยกิต	 	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 	 20

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)	 ..............	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)
	 0308351	 การวัดและประเมินทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)
	 0332211	 การสร้างเสริมคุณลักษณะครูปฐมวัย	 3(3-0-6)	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)
	 0332212	 การพัฒนาการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย	 3(3-0-6)	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)
	 0332221	 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำาหรับเด็กปฐมวัย	3(2-2-5)	 0332213	 การสร้างเสริมค่านิยม	คุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย	 3(3-0-6)
	 0332225	 สื่อ	ของเล่น	และเทคโนโลยีสำาหรับเด็กปฐมวัย	 3(3-0-6)	 0332222	 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและสังคมศึกษา 3(2-2-5)
	 	 	 	 	 สำาหรับเด็กปฐมวัย 
	 	 	 	 0332223	 คณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)
	 	 	 	 0332224	 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)
	 	 รวมหน่วยกิต	 	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 	 23

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)
	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)
	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)	 0332312	 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย	 3(3-0-6)	
	 0308392	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 2(0-4-2)	 0332323	 วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)
	 0332311	 การศึกษาสำาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)	 0332324	 หนังสือและนิทานสำาหรับเด็กปฐมวัย	 3(2-2-5)	
	 0332321	 ศิลปสร้างสรรค์ทางการศึกษาปฐมวัย	 3(2-2-5)	 0332326	 การจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย	 3(3-0-6)
	 0332322	 ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครูปฐมวัย	 3(2-2-5)	 0332226	 ละครและหุ่นสำาหรับเด็กปฐมวัย	(เลือกเสรี)	 3(3-0-6)	
	 0332325	 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)	
	 0331313	 โภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย	 2(2-0-4)	
	 	 รวมหน่วยกิต	 	 24	 	 รวมหน่วยกิต	 	 18
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ชั้นปีที่ 5      2560
0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12(0-36-0)
        รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0332111 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
   Fundamental of Early Childhood Education 
   ความหมายและความสำาคญัของการศกึษาปฐมวยั หลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ และวิวัฒนาการของ 
การศกึษาปฐมวยั ผลกระทบของเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การปกครอง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน นโยบาย หลักสูตร และแนวทางการจัดการศึกษา
ปฐมวัย การเชื่อมโยงการศึกษาปฐมวัยกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
0332112 จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ 3(3-0-6)
   ของเด็กปฐมวัย  
   Developmental Psychology and Learning
   of Early Childhood
   ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาพัฒนาการ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติ
ปญัญาของเดก็ปฐมวยั ความสมัพันธร์ะหว่างพฒันาการกบัการสง่เสรมิ
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
0332211 การสร้างเสริมคุณลักษณะครูปฐมวัย 3(3-0-6)
   Establishment of Early Childhood
   Teacher Characteristics
   คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณคร ูคา่นยิม  คณุลกัษณะ 
ครูปฐมวัย กระบวนการสร้างเสริมคุณลกัษณะครูปฐมวัย และวิเคราะห์
กรณีตัวอย่าง
0332212 การพัฒนาการคิดสำาหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
   Thinking Development for Early Childhood
   โครงสร้าง พัฒนาการ และการทำางานของสมองเด็ก
ปฐมวัย ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด การส่งเสริมและการ
ประเมนิการคดิ บทบาทของครแูละผูป้กครองในการสง่เสรมิการคดิของ
เด็กปฐมวัย และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการคิด
0332213 การสร้างเสริมค่านิยม คุณธรรม
   และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
   Establishment of Values, Morals and
   Ethics of Early Childhood
   ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ของเด็ก
ปฐมวัยในสังคมไทย ความสัมพันธ์ของค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม 
ทฤษฎกีารพัฒนาค่านยิมและจริยธรรม ปจัจยัท่ีมีผลตอ่การสรา้งเสรมิคา่
นยิม คณุธรรมและจรยิธรรมของเด็กปฐมวยั บทบาทของคร ูผูป้กครอง 
สถานศึกษาและชุมชนในการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรมของเด็กปฐมวัย และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

0332221 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 3(2-2-5)
   สำาหรับเด็กปฐมวัย  
   Physical Development Promotion
   for Early Childhood
   แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำาหรับ
เด็กปฐมวัย หลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว บทบาทครูในการจัด
ประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกาย และการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย และฝึก
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายสำาหรับเด็กปฐมวัย
0332222 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 3(2-2-5)
   และสังคมศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย  
   Social Development Promotion
   and Social Studies for Early Childhood
   พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยและพื้นฐานทาง
สังคมศึกษา หลักและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางสังคมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม  บทบาทครูในการส่งเสริมพัฒนาการและการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ทางสังคม การประเมินพัฒนาการด้านสังคมของ
เดก็ปฐมวยั และฝกึออกแบบกจิกรรมสง่เสรมิพฒันาการดา้นสงัคมและ 
พื้นฐานสังคมศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย
0332223 คณิตศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
   Mathematics  for Early Childhood
   ความรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตรส์ำาหรบัเดก็ปฐมวยั หลกัการ 
และการจดัประสบการณเ์พือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะ บทบาทครูในการ
จัดประสบการณ์ การประเมินพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
0332224 ภาษาสำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
   Language for Early Childhood
   ความรูแ้ละทกัษะทางภาษาทีเ่หมาะสมสำาหรบัเดก็ปฐมวยั  
หลกัและวธิกีารจดัประสบการณเ์พือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะทางภาษา
สำาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูในการจัดประสบการณ์ การประเมิน 
พื้นฐานทางภาษาของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
0332225 สื่อ ของเล่น และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
   สำาหรับเด็กปฐมวัย  
   Materials, Toys and Technology
   for Early Childhood
   ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ของเล่น และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมสำาหรับเด็กปฐมวัย หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต 
การใช้ และการประเมินสื่อ ของเล่น และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ การใช้วัสดุธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาผลิตสื่อและของเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย

	 ชั้นปีที่	5	 ภาคเรียนต้น	 1/62	 ชั้นปีที่	5	 ภาคเรียนปลาย	 2/62

	 0308594	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308595	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

 	 	 รวมหน่วยกิต	 6	 	 	 รวมหน่วยกิต	 6
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0332226 ละครและหุ่นสำาหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5)
   Drama and Puppets for Early Childhood
   แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัละครและหุน่สำาหรบั
เด็กปฐมวัย หลักการออกแบบละครหุ่นและโรงหุ่น การผลิตหุ่นและ 
โรงหุ่น การประยุกต์วัสดุธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำาหรับ
ละครและหุ่น การประเมินการแสดงละครและการใช้หุ่น เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
0332311 การศึกษาสำาหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
   Education for Early Childhood Parents
   หลกัการ ความสำาคญั วิธกีารใหก้ารศกึษาแก่ผูป้กครองใน
สาระที่จำาเป็นเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย บทบาทของครูในการให้การศึกษา
แก่ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
วิเคราะห์ปัญหาในการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและ
แนวทางแก้ไข และฝึกปฏิบัติ
0332312 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6)
   Early Childhood Education
   Administrative Management
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการการศึกษา
ปฐมวัย การจัดโครงสร้างองค์กร สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
การนเิทศ และการประกนัคณุภาพการศึกษา การสรา้งเครอืข่ายระหวา่ง
สถานศึกษาปฐมวัยกับชุมชน และการดำาเนินการจัดตั้งสถานศึกษา
ปฐมวัย
0332313 โภชนาการสำาหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)
   Nutrition for Early Childhood
   แนวคดิ ความสำาคญัเกีย่วกับโภชนาการสำาหรบัเดก็ปฐมวยั 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ปัญหาโภชนาการ สาเหตุและ
ปจัจยัของการเกดิภาวะทพุโภชนาการในเดก็ปฐมวยั การประเมนิภาวะ
โภชนาการ การพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำาหรับ
เด็กปฐมวัย 
0332314 อนามัยแม่และเด็ก 2(2-0-4)
   Maternal and Child Hygiene 
   แนวคดิ ทฤษฎ ีความสำาคญัของการสง่เสรมิสขุภาพอนามยั
แม่และเด็ก พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และวิธีการปฏิบัติตนของบิดา
มารดาตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ ปัญหาสุขภาพของมารดาขณะ
ตั้งครรภ์ ปัญหาสุขภาพของเด็กและโรคที่พบบ่อย วิธีการดูแลเด็กและ
การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กปฐมวัย และบทบาทของครูปฐมวัยในการ
ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
0332315 สวัสดิศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
   Safety Education for Early Childhood
   แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิศึกษาสำาหรับเด็กปฐมวัย สาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุ ประเภทของอุบัติเหตุ มาตรการควบคุมและ
ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตประจำาวันของเด็กปฐมวัย บทบาทของ
ครูปฐมวัยเกี่ยวกับสวัสดิศึกษา วิธีการปฐมพยาบาลและฝึกปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาล
0332321 ศิลปสร้างสรรค์ทางการศึกษาปฐมวัย  3(2-2-5)
   Creative Arts in Early Childhood Education
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปสร้างสรรค์สำาหรับครูและเด็ก
ปฐมวัย ประเภท  หลักการจัดประสบการณ์ ศิลปสร้างสรรค์สำาหรับเด็ก
ปฐมวัย บทบาทของครูในการจัดประสบการณ์ศิลปสร้างสรรค์สำาหรับ
เดก็ปฐมวยั การประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวัยจากศลิปสรา้งสรรค ์ 
และฝึกปฏิบัติ

0332322 ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครูปฐมวัย 3(2-2-5)
   Music and Performing Arts for Early
   Childhood Teachers
   ความหมาย ความสำาคัญ และประเภทของดนตรีและ
นาฏศิลป์ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวัย พื้นฐานทางดนตรีและ
นาฏศิลป์สำาหรับครูปฐมวัย การนำาดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นมาใช้จัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย และฝึกปฏิบัติ
0332323 วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
   Sciences for Early Childhood
   ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสำาหรับเด็กปฐมวัย  
หลักและวิธีการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูในการจัดประสบการณ์ 
การประเมินพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และฝึกออกแบบ
กิจกรรมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย
0332324 หนังสือและนิทานสำาหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
   Books and Tales for Early Childhood
   ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของหนังสือ และนิทาน
สำาหรับเด็กปฐมวัย การใช้ภาษา รูปแบบ การเลือก การใช้หนังสือและ
นิทาน เทคนิคการเล่านิทานให้แก่เด็กปฐมวัย ฝึกแต่งนิทาน และผลิต
หนังสือนิทานสำาหรับเด็กปฐมวัย
0332325 หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ 3(3-0-6)
   การเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย  
   Curriculum and Experiences
   Organization for Early Childhood
   หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา 
ตามรูปแบบแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดทำาหลักสูตรและ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
และเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย 
0332326 การจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย 3(3-0-6)
   Early Childhood Classroom Management
   หลักการและจิตวิทยาในการจัดการชั้นเรียน เทคนิคการ
จัดการชั้นเรียนในระดับปฐมวัย วิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัยและแนวทางแก้ไข และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0332411 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารก 2(2-0-4)
   และเด็กเตาะแตะ  
   Infant and Toddler Development Promotion
   หลกัการ ทฤษฎ ีพฒันาการของเดก็ทารกและเด็กเตาะแตะ 
วิธีการเลี้ยงดูและการดูแลความปลอดภัย การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆ บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ทารกและเด็กเตาะแตะ
0332412 สิทธิของเด็กปฐมวัยและการคุ้มครอง 2(2-0-4)
   Early Childhood Rights and the Protection
   สิทธิเด็กปฐมวัย การละเมิดสิทธิเด็กปฐมวัย กฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กปฐมวัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาท
ของครอบครัว สถานศึกษา องค์การ หน่วยงานและชุมชนในการ
คุ้มครองสิทธิเด็กปฐมวัย และฝึกวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
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0332413 ครอบครัวและชุมชนกับ 2(2-0-4)
   การจัดการศึกษาปฐมวัย  
   Family and Community in
   Early Childhood Education
   นโยบายการศึกษาชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้
ครอบครวัและชมุชนมีส่วนรว่มในการจดัการศกึษา รปูแบบการมสีว่นรว่ม 
และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัย บทบาทของครู
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา 
วเิคราะหป์ญัหาเกีย่วกบัการมส่ีวนรว่มของครอบครวั และชมุชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและแนวทางแก้ไข
0332421 การจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
   ในสังคมพหุวัฒนธรรม   
   Learning Experiences Arrangement for
   Early Childhood in Multi-cultural Context
   แนวคิดเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม การทำาความเข้าใจ
เกี่ยวกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของเด็กปฐมวัย หลักการออกแบบ
และจัดประสบการณ์สำาหรับเด็กที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และการศึกษาดูงาน
0332422 การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 3(3-0-6)
   ในการศึกษาปฐมวัย  
   Authentic Assessment in
   Early Childhood Education
   ความหมาย ความจำาเป็น หลักการและกระบวนการ
ประเมินการเรียนรู้ การสร้าง การใช้เครื่องมือ และการรายงานผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
0332423 นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมสมัย 2(2-0-4)
   Contemporary Innovation in
   Early Childhood Education Provision
      ปรัชญา หลักการ ทฤษฎี วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ
นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมสมัย
0332424 การเรียนร่วมของเด็กปฐมวัย 2(2-0-4)
   Inclusive Education of Early Childhood
   หลักการ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบ 
เรียนร่วม จิตวิทยาเด็กพิเศษ เทคนิคการสอนในชั้นเรียนร่วม แผนการ
จัดการศึกษารายบุคคล บทบาทและความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง 
สถานศึกษา ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและชุมชนในการจัดการศึกษาแบบ 
เรียนร่วมสำาหรับเด็กปฐมวัย

0332425 การจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว 2(2-0-4)
   Home School Approach to the
   Provision of Early Childhood Education
   หลกัการ ทฤษฎ ีแนวทางการจดัหลกัสตูรและประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว คุณลักษณะของครอบครัวที่เหมาะสม
กับการจัดการศกึษาปฐมวยั วเิคราะหจุ์ดเด่น จุดด้อย สภาพปญัหาและ
แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว
0332426 การเล่นสำาหรับเด็กปฐมวัย  2(2-0-4)
   Play for Early Childhood
   หลักการ ทฤษฎี ประเภท พัฒนาการและการส่งเสริม 
การเล่นตามวัย บทบาทของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเล่น 
การประยุกต์ การเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการจากการเล่นของเด็กปฐมวัย
0332427 การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5)
   สำาหรับเด็กปฐมวัย  
   Learning Promotion of Foreign Language
   for Early Childhood
   ความรูแ้ละทกัษะทางภาษาตา่งประเทศสำาหรบัเดก็ปฐมวัย 
หลักและวิธีการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะภาษา 
ต่างประเทศสำาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูในการจัดประสบการณ์ 
การประเมนิพืน้ฐานทางภาษาตา่งประเทศของเดก็ปฐมวยั และฝกึปฏบิตั ิ
0332431 การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3)
   Early Childhood Education
   Independent Study
   แนวโน้มและสภาพปัญหาทางการศึกษาปฐมวัย ค้นคว้า 
รวบรวม และประมวลความรู้ เพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และนำาเสนอผลเป็นรายงาน
0332432 การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย 3(3-0-6)
   Early Childhood Classroom Research
   หลักการและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย 
และฝึกวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย
0332433 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 2(1-2-3)
   Seminars in Early Childhood Education
   หลักการ รูปแบบ วิธีการจัดสัมมนา วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่สำาคัญและแนวโน้มของการศึกษาปฐมวัย และฝึกจัดสัมมนา
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	 คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

ปรัชญา	ความสำาคัญ	และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 ปรัชญา

	 เชี่ยวชาญการสอนพลศึกษา	พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 เพ่ือผลิตบัณฑิต	สาขาวิชาพลศึกษา	ท่ีมีคุณธรรม	จริยธรรม	ความรับผิดชอบ	

	 มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของวิชาชีพครู	และมีคุณลักษณะ	ดังนี้

	 1.		 มีความรู้	ทักษะ	และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางพลศึกษาและ

	 	 การกีฬา

	 2.		 มีความสามารถในการสอน	วิจัย	และเป็นผู้นำาทางด้านพลศึกษาและ

	 	 การกีฬา

	 3.	 มีความสามารถในการคิด	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 นำาความรู้ไปใช้ได้

	 	 อย่างเหมาะสม	และมีจรรยาบรรณ

โครงสร้างหลักสูตร

	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาพลศึกษา	เป็นหลักสูตร	5	ปี	จำานวน

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	169	หน่วยกิต	ตามโครงสร้างดังนี้

1.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 30		 หนว่ยกติ

2.		 หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า		 133		 หนว่ยกติ

	 วิชาชีพครู		 	 54		 หนว่ยกติ

	 -	วิชาบังคับ		 	 48		 หน่วยกิต

	 -	วิชาเลือก		 	 				6		 หน่วยกิต

	 วิชาเอก		 ไม่น้อยกว่า		 79		 หนว่ยกติ

	 -	วิชาบังคับ		 	 57		 หน่วยกิต

	 -	วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 22		 หน่วยกิต

3.		 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า		 			6		 หนว่ยกติ

	 รายวิชาตามโครงสร้าง

1.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 30		 หนว่ยกติ

	 กลุ่มภาษา		 	 			9		 หนว่ยกติ

	 0000111		 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)

	 0000121		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1		 	 	 3(3-0-6)

	 0000122		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2		 	 	 3(3-0-6)

	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 	 			6		 หนว่ยกติ

	 0000141		 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย		 	 3(3-0-6)

	 0000142		 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม		 	 3(2-2-5)

	 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 	 			6		 หนว่ยกติ

	 0000151		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต		 	 3(3-0-6)

	 0000152		 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต		 	 3(3-0-6)

	 กลุ่มบูรณาการ		 	 			3		 หนว่ยกติ

	 เลือกจาก

	 0000161		 วิถีชุมชนท้องถิ่น		 	 	 3(1-6-2)

	 0000162		 ทักษิณศึกษา		 	 	 3(1-6-2)

	 กลุ่มวิชาเลือก		 	 			6		 หนว่ยกติ

	 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา		 	 			3		 หนว่ยกติ

	 0000131		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(3-0-6)

	 0000132		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)

	 0000133		 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น		 	 3(3-0-6)

	 0000134		 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี		 	 3(3-0-6)

	 0000211		 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)

	 	 ระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาพลศึกษา	(5	ปี)	พ.ศ.	2555

	 0000221		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3		 	 	 3(3-0-6)

	 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์		 	 			3		 หนว่ยกติ

	 และสังคมศาสตร์

	 0000143		 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	 3(3-0-6)

	 0000144		 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)

	 0000145		 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย			 3(3-0-6)

	 0000146	 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)

	 0000147		 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)

2.		 หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า		 133		 หนว่ยกติ

	 วิชาชีพครู	 	 54		 หนว่ยกติ

	 วิชาบังคับ		 	 48		 หนว่ยกติ

	 มาตรฐานความรู้ที่	1	ภาษาและเทคโนโลยี		 			6		 หนว่ยกติ

	 	 	 สำาหรับครู

	 0308211		 ภาษาไทยสำาหรับครู		 	 	 2(1-2-3)

	 0308212		 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู		 	 2(1-2-3)

	 0308213		 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา		 	 2(1-2-3)  

 มาตรฐานความรู้ที่	2	การพัฒนาหลักสูตร		 			3		 หนว่ยกติ

	 0308321		 การพัฒนาหลักสูตร		 	 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	3	การจัดกระบวนการเรียนรู้		 				3		 หนว่ยกติ

	 0308331		 การจัดกระบวนการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	4	จิตวิทยาสำาหรับครู		 				6		 หนว่ยกติ

	 0308241		 จิตวิทยาการศึกษา		 	 	 2(2-0-4)

	 0308242		 จิตวิทยาพัฒนาการ		 	 	 2(2-0-4)

	 0308243		 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 	 2(2-0-4)

	 มาตรฐานความรู้ที่	5	การวัดและประเมินผล		 				3		 หนว่ยกติ

	 	 	 การศึกษา

	 0308351		 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)  

 มาตรฐานความรู้ที่	6	การบริหารจัดการ		 			4		 หนว่ยกติ

	 	 	 ในชั้นเรียน

	 0308461		 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา		 	 2(1-2-3)

	 0308462		 การจัดการชั้นเรียน		 	 	 2(1-2-3)

	 มาตรฐานความรู้ที่	7	การวิจัยทางการศึกษา		 				3		 หนว่ยกติ

	 0308471		 การวิจัยทางการศึกษา			 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยี		 				3		 หนว่ยกติ

	 	 	 สารสนเทศทางการศึกษา

	 0308381		 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา			 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	9	ความเป็นครู		 	 	17		 หนว่ยกติ

	 0308191		 ความเป็นครู		 	 	 3(2-2-5)

	 0308392		 ประสบการณ์วิชาชีพครู		 	 2(0-4-2)

	 0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)

	 0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)

	 วิชาเลือก		 	 				6		 หนว่ยกติ

	 มาตรฐานความรู้ที่	1	ภาษาและเทคโนโลยี

	 	 	 สำาหรับครู	

 0308411		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(2-2-5)

	 	 พื้นฐานสำาหรับครู

	 มาตรฐานความรู้ที่	2	การพัฒนาหลักสูตร 

 0308322		 การบริหารหลักสูตร		 	 	 3(3-0-6)
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	 มาตรฐานความรู้ที่	3	การจัดกระบวนการเรียนรู้	
	 0308231		 การศึกษาพิเศษ		 	 	 3(2-2-5)
	 0308232		 การศึกษาตลอดชีวิต		 	 	 3(2-2-5)
	 0308233		 การสอนซ่อมเสริม		 	 	 3(2-2-5)
	 0308332		 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย		 	 3(3-0-6)
	 0308333	 ศิลปะ	ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครู		 	 3(2-2-5)
	 0308334		 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์		 	 3(3-0-6)
	 0308335		 การสอนเฉพาะสาขา		 	 	 3(2-2-5)
	 0308336		 การสอนจุลภาค		 	 	 2(1-2-3)
	 0308337		 การส่งเสริมสุขภาพและ		 	 2(1-2-3)
	 	 การกีฬาในสถานศึกษา
	 มาตรฐานความรู้ที่	4	จิตวิทยาสำาหรับครู	
	 0308244		 จิตวิทยาทั่วไป		 	 	 3(3-0-6)
	 มาตรฐานความรู้ที่	5	การวัดและประเมินผลการศึกษา	
	 0308251		 การประเมินทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
	 0308352		 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)
	 	 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
	 0308353		 การประเมินตามสภาพจริง		 	 3(2-2-5)
	 0308451		 การวัดคุณลักษณะ		 	 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	6	การบริหารจัดการในห้องเรียน	
	 0308463		 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	7	การวิจัยทางการศึกษา	
	 0308472		 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล		 3(2-2-5)
	 0308473		 การวิจัยในชั้นเรียน		 	 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยี
	 	 	 สารสนเทศทางการศึกษา 
	 0308382		 นวัตกรรมการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)
	 0308383		 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)
	 0308481		 การประชาสัมพันธ์		 	 	 3(3-0-6)
	 0308482		 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)
	 มาตรฐานความรู้ที่	9	ความเป็นคร ู	
	 0308291		 การศึกษาไทย		 	 	 3(3-0-6)
	 0308292		 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด		 	 3(2-2-5)
	 0308394		 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู		 	 3(3-0-6)
	 0308395		 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม		 	 3(2-2-5)
	 0308396		 กฎหมายการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)
	 0308397		 สัมมนาวิชาชีพครู		 	 	 3(1-4-4)
	 วิชาเอก		 ไม่น้อยกว่า		 79		 หนว่ยกติ
	 วิชาบังคับ		 	 57		 หนว่ยกติ
	 0319101		 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา		 	 3(3-0-6)
	 	 ของมนุษย์สำาหรับพลศึกษา	1
	 0319102		 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา		 	 3(3-0-6)
	 	 ของมนุษย์สำาหรับพลศึกษา	2
	 0319103		 พลศึกษาเบื้องต้น		 	 	 2(2-0-4)
	 0319104		 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย		 	 2(1-2-3)
	 0319131		 ทักษะและการสอนยิมนาสติก		 	 2(1-2-3)
	 0319132		 ทักษะและการสอนกรีฑา		 	 2(1-2-3)
	 0319133		 ทักษะและการสอนว่ายน้ำา	 	 2(1-2-3)
	 0319201		 การจัดการพลศึกษาและกีฬา		 	 2(2-0-4)
	 0319211		 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายเบื้องต้น		 	 3(3-0-6)
	 0319212		 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายประยุกต์		 	 3(3-0-6)
	 0319231		 ทักษะและการสอนฟุตบอล		 	 2(1-2-3)
	 0319232		 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล		 	 2(1-2-3)

	 0319233		 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล		 	 2(1-2-3)
	 0319301		 สังคมวิทยาและวัฒนธรรมการกีฬา		 	 2(2-0-4)
	 0319302		 ภาษาอังกฤษสำาหรับพลศึกษา		 	 2(2-0-4)
	 0319311		 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์		 	 3(3-0-6)
	 0319312		 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น		 	 2(2-0-4)
	 0319313		 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น		 	 2(2-0-4)
	 0319314		 การเรียนรู้ทางกลไก		 	 	 2(2-0-4)
	 0319315		 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย		 	 2(2-0-4)
	 0319321		 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา		 	 2(2-0-4)
	 0319401		 การวิจัยทางพลศึกษา		 	 	 2(1-2-3)	
	 0319402		 พลศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ		 	 2(2-0-4)
	 0319421		 การสอนวิชาพลศึกษา			 	 3(2-2-5)
	 0319422		 การประเมินผลทางพลศึกษา		 	 3(3-0-6)
	 วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 22		 หนว่ยกติ
	 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
	 กลุ่มกิจกรรมพลศึกษา
	 0319134		 ทักษะและการสอนจักรยาน		 	 2(1-2-3)
	 0319135		 ทักษะและการสอนยกน้ำาหนัก		 	 2(1-2-3)
	 0319136		 ทักษะและการสอนการบริหารกาย		 	 2(1-2-3)
	 0319137		 ทักษะและการสอนฟุตซอล		 	 2(1-2-3)
	 0319138		 ทักษะและการสอนรักบี้ฟุตบอล		 	 2(1-2-3)
	 0319139		 ทักษะและการสอนแฮนด์บอล		 	 2(1-2-3)
	 0319234		 ทักษะและการสอนแบดมินตัน		 	 2(1-2-3)
	 0319235		 ทักษะและการสอนเทนนิส		 	 2(1-2-3)
	 0319236		 ทักษะและการสอนเทเบิลเทนนิส		 	 2(1-2-3)
	 0319237		 ทักษะและการสอนซอฟท์บอล		 	 2(1-2-3)
	 0319238		 ทักษะและการสอนกอล์ฟ		 	 2(1-2-3)
	 0319239		 ทักษะและการสอนยูโด		 	 2(1-2-3)
	 0319331		 ทักษะและการสอนไอคิโด		 	 2(1-2-3)
	 0319332		 ทักษะและการสอนมวยสากล		 	 2(1-2-3)
	 0319333		 ทักษะและการสอนมวยปล้ำา		 	 2(1-2-3)
	 0319334		 ทักษะและการสอนเทควันโด		 	 2(1-2-3)
	 0319335		 ทักษะและการสอนปัญจักสีลัต		 	 2(1-2-3)
	 0319336		 ทักษะและการสอนตะกร้อและเซปักตะกร้อ		 2(1-2-3)
	 0319337		 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง		 	 2(1-2-3)
	 0319338		 ทักษะและการสอนมวยไทย		 	 2(1-2-3)
	 0319339		 ทักษะและการสอนพลองและง้าว		 	 2(1-2-3)
	 0319431		 ทักษะและการสอนยิมนาสติกลีลา		 	 2(1-2-3)
	 0319432		 ทักษะและการสอนลีลาสร้างสรรค์		 	 2(1-2-3)
	 0319433		 ทักษะและการสอนแอร์โรบิคด๊านซ์		 	 2(1-2-3)
	 0319434		 ทักษะและการสอนลีลาศ		 	 2(1-2-3)
	 กลุ่มการฝึกและการตัดสินกีฬา
	 0319241		 การฝึกและการตัดสินกีฬายิมนาสติก		 	 2(1-2-3)
	 0319242		 การฝึกและการตัดสินกรีฑา		 	 2(1-2-3)	
	 0319243		 การฝึกและการตัดสินกีฬาว่ายน้ำา		 	 2(1-2-3)
	 0319244		 การฝึกและการตัดสินกีฬาฟุตบอล		 	 2(1-2-3)	
	 0319245		 การฝึกและการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล		 	 2(1-2-3)
	 0319246	 การฝึกและการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล			 2(1-2-3)
	 0319247		 การฝึกและการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล			 2(1-2-3)	
	 0319248		 การฝึกและการตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล		 	 2(1-2-3)
	 0319249		 การฝึกและการตัดสินกีฬาแบดมินตัน		 	 2(1-2-3)	
	 0319341		 การฝึกและการตัดสินกีฬาเทนนิส		 	 2(1-2-3)
	 0319342		 การฝึกและการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส		 2(1-2-3)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558218

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 2(1-2-3)

	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)

	 0308...	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)

	 0319201	 การจัดการพลศึกษาและกีฬา	 2(2-0-4)	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)

	 0319211	 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายเบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 0319231	 ทักษะและการสอนฟุตบอล	 2(1-2-3)	 0319212	 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายประยุกต	์ 3(3-0-6)

	 0319233	 ทักษะและการเล่นวอลเลย์บอล	 2(1-2-3)	 0319232	 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล	 2(1-2-3)

	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)

	 	 	 	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 20

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 213

 0319343 การฝึกและการตัดสินกีฬาซอฟท์บอล       2(1-2-3)
 0319344 การฝึกและการตัดสินกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3)
 0319345 การฝึกและการตัดสินกีฬาฮอกกี้ 2(1-2-3)
 0319346 การฝึกและการตัดสินกีฬายูโด 2(1-2-3) 
 0319347 การฝึกและการตัดสินกีฬาไอคิโด 2(1-2-3)
 0319348 การฝึกและการตัดสินกีฬามวยสากล 2(1-2-3)
 0319349 การฝึกและการตัดสินกีฬาเทควันโด 2(1-2-3)
 0319441 การฝึกและการตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
 0319442 การฝึกและการตัดสินกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2-3)
 0319443 การฝึกและการตัดสินกีฬามวยไทย 2(1-2-3)
 0319444 การฝึกและการตัดสินกีฬาลีลาศ   2(1-2-3)
 กลุ่มสุขศึกษา 
 0319251 อาหารและโภชนาการ 2(2-0-4)
 0319351 ครอบครัวศึกษา 2(2-0-4)
 0319352 เพศศึกษา  2(2-0-4)
 0319353 ยาและสารเสพติด 2(2-0-4)
 0319354 การปฐมพยาบาล 2(1-2-3)

 0319355 อนามัยโรงเรียน 3(2-2-5)
 0319356 การป้องกันโรค 2(2-0-4)
 กลุ่มนันทนาการ 
 0319361 เกมและการเป็นผู้นำาเกม 2(1-2-3)
 0319362 ค่ายพักแรม 3(2-2-5)
 0319363 กิจกรรมกลางแจ้ง 2(1-2-3)
 0319364 นันทนาการพื้นบ้าน 2(1-2-3)
 0319365 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
 0319366 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 3(2-2-5)
 0319367 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้อง
เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันท่ี 
ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) พ.ศ. 2555

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)  และสังคมศาสตร์ 
0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
   ของมนุษย์สำาหรับพลศึกษา 1 2(2-0-4) 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
0319103 พลศึกษาเบื้องต้น 2(2-0-4) 0319102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(3-0-6)
0319104 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)  ของมนุษย์สำาหรับพลศึกษา 2
0319131 ทักษะและการสอนยิมนาสติก 2(1-2-3) 0319132 ทักษะและการสอนกรีฑา 2(1-2-3)
      0319133 ทักษะและการสอนว่ายน้ำา 2(1-2-3)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   22

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 0308....... วิชาชีพครูเลือก 3(........)
0319209 การจัดการพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) 0319212 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายประยุกต์ 3(3-0-6)
0319212 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายเบื้องต้น 2(2-0-4) 0319233 ทักษะและการเล่นวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
0319231 ทักษะและการสอนฟุตบอล 2(1-2-3) 0319...… วิชาเลือก 2(........)
0319232 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล 2(1-2-3) 0319....… วิชาเลือก 2(........)
0319...… วิชาเลือก  2(........)    
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   19

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0319101	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำาหรับพลศึกษา	1	3(3-0-6)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)

	 0319103	 พลศึกษาเบื้องต้น	 2(2-0-4)	 0319102	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำาหรับพลศึกษา	2	 3(3-0-6)

	 0319104	 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย	 2(1-2-3)	 0319132	 ทักษะและการสอนกรีฑา	 2(1-2-3)

	 0319131	 ทักษะและการสอนยิมนาสติก	 2(1-2-3)	 0319133	 ทักษะและการสอนว่ายนำ้า	 2(1-2-3)

	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 รวมหน่วยกิต	 22

	 แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	:	สาขาวิชาพลศึกษา	(5	ปี)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 219

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61
	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)	 0308461	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	 2(1-2-3)
	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0319401	 การวิจัยทางพลศึกษา	 2(1-2-3)
	 0308….	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)	 0319402	 พลศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ	 2(2-0-4)
	 0319421	 การสอนวิชาพลศึกษา	 3(2-2-5)	 0319422	 การประเมินผลทางพลศึกษา	 3(3-0-6)
	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)
	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)	 	 	 	
	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)	 	 	 	
	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)	 	 	 	
	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)	 	 	 	
	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 รวมหน่วยกิต	 12

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)	 0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)
	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)	 0319301	 สังคมวิทยาและวัฒนธรรมการกีฬา	 2(2-0-4)
	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)	 0319313	 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น	 2(2-0-4)
	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)	 0319314	 การเรียนรู้ทางกลไก	 2(2-0-4)
	 0308392	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 2(0-4-2)	 0319315	 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย	 2(2-0-4)
	 0319302	 ภาษาอังกฤษสำาหรับพลศึกษา		 2(2-0-4)	 0319321	 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา	 2(2-0-4)
	 0319311	 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์	 3(3-0-6)	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)
	 0319312	 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น	 2(2-0-4)	 0319…	 วิชาเลือก	 2(........)
	 0319…..	 วิชาเลือก	 2-3	(..........)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)
	 	 รวมหน่วยกิต	 22	 	 รวมหน่วยกิต	 20

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556214

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2) 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
0319302 ภาษาอังกฤษสำาหรับพลศึกษา  2(2-0-4) 0319301 สังคมวิทยาและวัฒนธรรมการกีฬา 2(2-0-4)
0319311 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 3(3-0-6) 0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2(2-0-4)
0319312 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2(2-0-4) 0319314 การเรียนรู้ทางกลไก 2(2-0-4)
0319….. วิชาเลือก  2(........) 0319315 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย 2(2-0-4)
0319….. วิชาเลือก  2(........) 0319321 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา 2(2-0-4)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........) 0319...… วิชาเลือก 2(........)
     รวมหน่วยกิต   22   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3) 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0319402 พลศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ 2(2-0-4)
0308.…. วิชาชีพครูเลือก 3(........) 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 3(3-0-6)
0319401 การวิจัยทางพลศึกษา 2(1-2-3) 0319..… วิชาเลือก 2(........)
0319421 การสอนวิชาพลศึกษา 3(2-2-5) 0319..… วิชาเลือก 2(........)
0319..… วิชาเลือก  2(........) 0319..… วิชาเลือก 2(........)
0319..… วิชาเลือก  2(........) .............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   16

ชั้นปีที่ 5      2560
0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12(0-36-0)
        รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(3-0-6)
   สำาหรับพลศึกษา 1   
   Human Anatomy and Physiology
   for Physical Education 1
   ศกึษาโครงสรา้งและหนา้ทีข่องรา่งกายมนษุย ์ตัง้แตร่ะดบั
เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบโครงกระดูก ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
พิเศษ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมทาง
กายและสรีรวิทยาในการออกกำาลังกาย
0319102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(3-0-6)
   สำาหรับพลศึกษา 2   
   Human Anatomy and Physiology
   for Physical Education 2
   บุรพวิชา : 0319101
   ศกึษาโครงสรา้งและหนา้ท่ีของรา่งกายมนษุยต่์อเนือ่งจาก
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำาหรับพลศึกษา 1 
โดยศกึษาระบบไหลเวยีนเลอืดและน้ำาเหลอืง ระบบหายใจ ระบบทางเดนิ 
อาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่าย และระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อเป็น 
พื้นฐานในการสร้างเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมทางกายและ
สรีรวิทยาในการออกกำาลังกาย

0319103 พลศึกษาเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to Physical Education
   ศึกษาปรัชญา แนวคิด หลักการ และความสำาคัญของ
พลศึกษา จรรยาบรรณทางพลศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพลศึกษา
กับศาสตร์แขนงอื่น
0319104 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
   Physical Fitness Training
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ องค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย หลักการฝึกและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 
และฝึกปฏิบัติ
0319131 ทักษะและการสอนยิมนาสติก 2(1-2-3 )
   Skills and Instruction in Gymnastics
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล  เทคนิคการสอนยิมนาสติก  และฝึกปฏิบัติ
0319132 ทักษะและการสอนกรีฑา 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Track and Field
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนกรีฑา และฝึกปฏิบัติ

	 ชั้นปีที่	5	 ภาคเรียนต้น	 1/62	 ชั้นปีที่	5	 ภาคเรียนปลาย	 2/62

	 0308594	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308595	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

	 	 รวมหน่วยกิต	 6	 	 รวมหน่วยกิต	 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	167	หน่วยกิต
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มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558220
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี
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0319133 ทักษะและการสอนว่ายน้ำา 2(1-2 -3)
   Skills and Instruction in Swimming
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนว่ายน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0319134 ทักษะและการสอนจักรยาน 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Cycling
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนจักรยาน และฝึกปฏิบัติ
0319135 ทักษะและการสอนยกน้ำาหนัก 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Weight Lifting
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนยกน้ำาหนัก และฝึกปฏิบัติ
0319136 ทักษะและการสอนการบริหารกาย 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Body Conditioning
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล  เทคนิคการสอนการบริหารกาย และฝึกปฏิบัติ
0319137 ทักษะและการสอนฟุตซอล 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Footsall
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล  เทคนิคการสอนฟุตซอล  และฝึกปฏิบัติ
0319138 ทักษะและการสอนรักบี้ฟุตบอล 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Rugby Football
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล  เทคนิคการสอนรักบี้ฟุตบอล และฝึกปฏิบัติ
0319139 ทักษะและการสอนแฮนด์บอล 2(1-2-3)
      Skills and Instruction in Handball
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนแฮนด์บอล และฝึกปฏิบัติ
0319201 การจัดการพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4)
   Management of Physical
   Education and Sports
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ โครงสร้างองค์กรกีฬา  
บทบาท หน้าที่ ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการจัดการพลศึกษาและ
กีฬา การจัดการและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
0319211 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Exercise Physiology
   ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับ
ตัวของร่างกายมนุษย์อันเนื่องมาจากการออกกำาลังกาย การฝึกการ
แปรสภาพของพลังงานขณะออกกำาลังกาย การทำางานของระบบการ
เคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และการ
ปรับตัวของระบบต่างๆ
0319212 สรีรวิทยาการออกกำาลังกายประยุกต ์ 3(3-0-6)
   Applied Exercise Physiology   
   บุรพวิชา : 0319211 
   ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทำางาน
ของร่างกาย  ในดา้นศกัยภาพของระบบการขนสง่ออกซเิจน  พนัธกุรรม  
เทคนิคการฝึก สัดส่วนของร่างกาย สภาพภูมิอากาศ วัย เพศ รวมทั้ง 
สิ่งเสริมพลังทางกีฬา
0319231 ทักษะและการสอนฟุตบอล 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Football
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล  เทคนิคการสอนฟุตบอล  และฝึกปฏิบัติ

0319232 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล  2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Basketball
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนบาสเกตบอล และฝึกปฏิบัติ
0319233 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล  2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Volleyball
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนวอลเลย์บอล และฝึกปฏิบัติ
0319234 ทักษะและการสอนแบดมินตัน 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Badminton
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนแบดมินตัน และฝึกปฏิบัติ
0319235 ทักษะและการสอนเทนนิส 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Tennis
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนเทนนิส และฝึกปฏิบัติ
0319236 ทักษะและการสอนเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Table Tennis
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนเทเบิลเทนนิส และฝึกปฏิบัติ
0319237 ทักษะและการสอนซอฟท์บอล 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Softball
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนซอฟท์บอล และฝึกปฏิบัติ
0319238 ทักษะและการสอนกอล์ฟ 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Golf
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล  เทคนิคการสอนกอล์ฟ  และฝึกปฏิบัติ
0319239 ทักษะและการสอนยูโด 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Judo
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนยูโด และฝึกปฏิบัติ
0319241 การฝึกและการตัดสินกีฬายิมนาสติก 2(1-2-3)
   Gymnastic Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการฝึกกีฬายิมนาสติก  
บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของ
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬา
ยิมนาสติก ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319242 การฝึกและการตัดสินกรีฑา         2(1-2-3)
   Track and Field Coaching and Officiating
     ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการฝึกกรีฑา บทบาท
และหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหาร
จัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและ 
เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิ การจดัและดำาเนนิการแขง่ขนักรฑีา ฝกึปฏบิตักิารเปน็ 
ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319243 การฝึกและการตัดสินกีฬาว่ายน้ำา 2(1-2-3)
   Swimming Coaching and Officiating
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิเก่ียวกับการฝกึกีฬาวา่ยน้ำา บทบาท
และหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหาร
จัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและ 
เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำา ฝึกปฏิบัติ
การเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
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0319244 การฝึกและการตัดสินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
   Football Coaching and Officiating                                          
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬาฟุตบอล 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้
ตดัสนิและเจา้หนา้ทีเ่ทคนคิ  การจดัและดำาเนนิการแขง่ขนักีฬาฟตุบอล
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319245 การฝึกและการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล    2(1-2-3)
   Handball Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬาแฮนด์บอล 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของ
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬา
แฮนด์บอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319246 การฝึกและการตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
   Basketball Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของ
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319247 การฝึกและการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
   Volleyball Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 
บทบาทและหนา้ท่ีของผูฝ้กึสอนเกีย่วกบัเทคนคิการฝกึทักษะขัน้สงู การ
บริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสิน
และเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319248 การฝึกและการตัดสินกีฬารักบี้ฟุตบอล    2(1-2-3)
   Rugby Football Coaching and Officiating
     ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการฝึกกีฬารักบี้ฟุตบอล 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของ 
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬารักบี้
ฟุตบอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319249 การฝึกและการตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3)
   Badminton Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬาแบดมินตัน 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของ
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319251 อาหารและโภชนาการ 2(2-0-4)
   Food and Nutrition   
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาหาร สารอาหาร และ
โภชนาการ ความจำาเปน็ของอาหารตอ่สขุภาพ วฒันธรรมและความเช่ือ 
ในการบริโภค การให้โภชนศึกษาเพ่ือปรับพฤติกรรมการบริโภค 
การบริหารจัดการด้านโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

0319301 สังคมวิทยาและวัฒนธรรมการกีฬา 2(2-0-4)
   Sport Sociology and Culture
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และองค์ประกอบทาง
สงัคมทีม่อีทิธพิลตอ่การสอนพลศกึษา การออกกำาลงักาย และการกฬีา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกีฬา สังคม และวัฒนธรรมทั้งในอดีต 
ปจัจุบัน และแนวโนม้ในอนาคต  รวมทัง้การนำาความรูม้าใช้ในการสอน
พลศึกษา การออกกำาลังกาย และการกีฬา    
0319302 ภาษาอังกฤษสำาหรับพลศึกษา  2(2-0-4)
   English for Physical Education  
   ศึกษาภาษาอังกฤษเชิงคำาศัพท์เทคนิคและความหมาย
เฉพาะทางพลศึกษา เพื่อการสื่อสารและนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานทาง
พลศึกษา การออกกำาลังกายและการกีฬา
0319311 ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ 3(3-0-6)
   Biomechanics of Human Movement
   ศกึษาวเิคราะหห์ลกักลศาสตรท์ีส่มัพนัธก์บัการเคลือ่นไหว
ของมนุษย์เพื่อปรับปรุงแก้ไข การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำาวันและ
พัฒนาการเล่นกีฬา
0319312 จิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to Sport Psychology
   ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีขอบขา่ย ความสำาคญัของจติวทิยาการ
กฬีาทีม่ตีอ่การสอนพลศกึษา การฝกึทกัษะ และการแขง่ขนั เทคนิคและ
กลวิธีทางจิตวิทยาที่นำามาใช้กับการสอนพลศึกษา การออกกำาลังกาย 
และการกีฬา
0319313 เวชศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to Sports Medicine
   ศึกษาความรู้ทางเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาและ
การออกกำาลังกาย การบาดเจ็บจากการกีฬา หลักการปฐมพยาบาล  
กายภาพบำาบัด การฟื้นฟูสภาพของข้อต่อและกล้ามเนื้อจากการบาด
เจ็บทางการกีฬา และการใช้ยาในการกีฬา
0319314 การเรียนรู้ทางกลไก 2(2-0-4)
   Motor Learning 
   ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพัฒนาการ หลักการเรียนรู้
ทางกลไก การพัฒนาทักษะทางกลไกของมนุษย์โดยเน้นการนำาไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
0319315 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย 2(2-0-4)
   Nutrition and Exercise
   ศกึษาสารอาหาร สารอาหารหลกัทีใ่หพ้ลงังานแก่กลา้มเนือ้ 
ในการออกกำาลงักาย การสะสม การใช ้ และระยะเวลาในการสะสมสาร
อาหารที่ให้พลังงาน หลักปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหารสำาหรับ
การออกกำาลังกายประเภทต่างๆ การวางแผนโภชนาการในช่วงก่อน 
ระหว่างและหลังการออกกำาลังกาย หรือการแข่งขันกีฬา
0319321 การพัฒนาหลักสูตรพลศึกษา 2(2-0-4)
   Curriculum Development in
   Physical Education 
   ศึกษาทฤษฎี หลกัการ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบหลักสูตร หลักการและแนวคิดทางพลศึกษา ฝึกสร้าง
หลักสูตรพลศึกษาที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนและท้องถิ่น
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0319331 ทักษะและการสอนไอคิโด 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Aikido
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนไอคิโด และฝึกปฏิบัติ
0319332 ทักษะและการสอนมวยสากล 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Boxing
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนมวยสากล และฝึกปฏิบัติ
0319333 ทักษะและการสอนมวยปล้ำา 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Wrestling
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนมวยปล้ำา และฝึกปฏิบัติ
0319334 ทักษะและการสอนเทควันโด 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Taekwondo
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนเทควันโด และฝึกปฏิบัติ
0319335 ทักษะและการสอนปัญจักสีลัต 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Penchaksilut
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนปัญจักสีลัต และฝึกปฏิบัติ
0319336 ทักษะและการสอนตะกร้อและเซปักตะกร้อ 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Takraw
   and Sepak Takraw
 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ และวิธกีารฝกึทักษะ  กลวิธกีารเลน่ อปุกรณ์
และการดูแล เทคนิคการสอนตะกร้อและเซปักตะกร้อ และฝึกปฏิบัติ
0319337 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Krabi Krabong
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนกระบี่กระบอง และฝึกปฏิบัติ
0319338 ทักษะและการสอนมวยไทย 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Muay Thai
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนมวยไทย และฝึกปฏิบัติ
0319339 ทักษะและการสอนพลองและง้าว 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Plong and Ngaw
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนพลองและง้าว และฝึกปฏิบัติ
0319341 การฝึกและการตัดสินกีฬาเทนนิส 2(1-2-3)
   Tennis Coaching and Officiating
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิเกีย่วกับการฝกึกีฬาเทนนสิ บทบาท
และหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหาร
จัดการทีม การจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและ 
เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬาเทนนิส ฝึกปฏิบัติ
การเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319342 การฝึกและการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
   Table Tennis Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิส 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเก่ียวกับเทคนิค การฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม และการจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของ
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬาเทเบิล
เทนนิส ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน

0319343 การฝึกและการตัดสินกีฬาซอฟท์บอล 2(1-2-3)
   Softball Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬาซอฟท์บอล 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม และการจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่
ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬา 
ซอฟท์บอล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319344 การฝึกและการตัดสินกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) 
   Golf Coaching and Officiating
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการฝกึกฬีากอลฟ์ บทบาท
และหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหาร
จัดการทมี และการจัดโปรแกรมการฝกึ บทบาท หนา้ทีข่องผูตั้ดสนิและ
เจา้หนา้ทีเ่ทคนิค การจดัและดำาเนนิการแขง่ขันกฬีากอลฟ์ ฝกึปฏบัิตกิาร
เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319345 การฝึกและการตัดสินกีฬาฮอกกี้   2(1-2-3)
   Hockey Coaching and Officiating
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการฝกึกฬีาฮอกกี ้บทบาท
และหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหาร
จัดการทมี และการจัดโปรแกรมการฝกึ บทบาท หนา้ทีข่องผูตั้ดสนิและ
เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิ การจดัและดำาเนนิการแขง่ขนักฬีาฮอกกี ้ฝกึปฏบิตักิาร
เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319346 การฝึกและการตัดสินกีฬายูโด  2(1-2-3) 
   Judo Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการฝึกกีฬายูโด บทบาท
และหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหาร
จัดการทมี และการจัดโปรแกรมการฝกึ บทบาท หนา้ทีข่องผูตั้ดสนิและ
เจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬายูโด ฝึกปฏิบัติการ
เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319347 การฝึกและการตัดสินกีฬาไอคิโด   2(1-2-3) 
   Aikido Coaching and Officiating
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการฝกึกฬีาไอคโิด บทบาท
และหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหาร
จัดการทมี และการจัดโปรแกรมการฝกึ บทบาท หนา้ทีข่องผูตั้ดสนิและ
เจา้หนา้ทีเ่ทคนคิ การจดัและดำาเนนิการแขง่ขนักฬีาไอคโิด ฝกึปฏบิตักิาร
เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319348 การฝึกและการตัดสินกีฬามวยสากล 2(1-2-3) 
   Boxing Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬามวยสากล 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม และการจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของ
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬามวย
สากล ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319349 การฝึกและการตัดสินกีฬาเทควันโด   2(1-2-3) 
   Taekwondo Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการฝึกกีฬาเทควันโด 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีม และการจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของ 
ผูต้ดัสนิและเจา้หนา้ทีเ่ทคนคิ การจัดและดำาเนนิการแขง่ขนักฬีาเทควนัโด 
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
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0319351 ครอบครัวศึกษา 2(2-0-4)
   Family Education
   ศกึษาความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัครอบครวัศกึษา ความมุง่หมาย
ของชีวิตและครอบครัว สถานภาพและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว การวางตวัตอ่เพศตรงข้าม การเลอืกคูค่รอง การตัง้ครรภ์และ
การเลี้ยงดูบุตร ความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน วัฒนธรรมไทย
เกี่ยวกับเรื่องเพศ
0319352 เพศศึกษา 2(2-0-4)
   Sex Education
   ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัเพศศกึษา ปญัหาเพศศกึษา
ในปจัจบุนั กายวภิาคและสรรีวทิยาของระบบสบืพันธุ ์พฒันาการวยัรุน่  
จิตวิทยาวัยรุ่น การคุมกำาเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยการ
เจริญพันธุ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ
0319353 ยาและสารเสพติด 2(2-0-4)
   Drugs and Narcotics
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกับยาและสารเสพตดิ วธิกีารใช้ การเกบ็ 
รกัษา การเสือ่ม การหมดอาย ุและอนัตรายจากการใช้ยา สภาพปัญหา
การแพร่ระบาดของสารเสพติด วิธีการสังเกตอาการของกลุ่มเสี่ยง 
โทษและพิษภัยของการใช้สารเสพติด การป้องกัน และการบำาบัด  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด
0319354 การปฐมพยาบาล 2(1-2-3)
   First Aid
   ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการดูแลและการปฐมพยาบาล 
วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยประเภทต่างๆ และ
ฝึกปฏิบัติ
0319355 อนามัยโรงเรียน 3(2-2-5)
   School Health
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นและแนวทางในการดำาเนินงาน
อนามยัโรงเรียน การบริการสขุภาพ การจดัสิง่แวดลอ้มใหถ้กูสขุลกัษณะ  
หลักสุขศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ  
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพของ
นักเรียน และฝึกปฏิบัติ
0319356 การป้องกันโรค 2(2-0-4)
   Disease Prevention  
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรค การระบาดของโรค 
แนวทางการป้องกัน การควบคุม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการ
วางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ
0319361 เกมและการเป็นผู้นำาเกม 2(1-2-3)
   Game and Leadership
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเกมและการเป็นผู้นำาเกม ประเภท
และหลกัการออกแบบเกม กลวิธกีารเผยแพร ่ฝกึออกแบบเกมและเปน็
ผู้นำาเกม  
0319362 ค่ายพักแรม 3(2-2-5)
   Camping
   ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ประเภท และการบริหาร
จัดการค่ายพักแรม ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการและการอยู่ 
ค่ายพักแรม
0319363 กิจกรรมกลางแจ้ง 2(1-2-3)
   Outdoor Activities
   ศกึษาหลกัการ วตัถปุระสงค ์ประเภทของกจิกรรมกลางแจ้ง 
ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการและออกแบบกิจกรรมกลางแจ้ง

0319364 นันทนาการพื้นบ้าน 2(1-2-3)
   Local Recreation
   ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมนันทนาการพ้ืนบ้าน การเลือก
กจิกรรมนนัทนาการพืน้บา้น การออกแบบ การพฒันา และการอนรุกัษ ์ 
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ
0319365 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
   Rhythmic Activities
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเข้าจังหวะ จังหวะดนตรี 
ประเภทการเคลื่อนไหว การออกแบบกิจกรรมเข้าจังหวะ รวมท้ัง 
ฝึกปฏิบัติ
0319366 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี       3(2-2-5)
   Activities for Boy and Girl Scouts 
   ศึกษาความเป็นมาของกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
วัตถุประสงค์ ขอบข่าย การฝึกกิจกรรมทักษะลูกเสือเนตรนารี  
การฝึกอบรมการเป็นผู้กำากับลูกเสือเนตรนารีเบื้องต้น การจัดกิจกรรม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประเมิน
0319367 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5)
   Exercise for Health  
   ศึกษาแนวคิด หลักการ และความสำาคัญของการ 
ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกกำาลังกาย 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
และประเมินสุขภาพ
0319401 การวิจัยทางพลศึกษา 2(1-2-3)
   Physical Education Research     
   ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการ และระเบียบวิธีวิจัย
ทางพลศึกษา รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา  
การเขียนเค้าโครงและรายงานวิจัย ฝึกเขียนและนำาเสนอเค้าโครงวิจัย
ทางพลศึกษาในประเด็นที่สนใจ
0319402 พลศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษ 2(2-0-4)
   Adapted Physical Education
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางด้านร่างกาย
และจิตใจของเด็กวัยต่างๆ การดูแลและการบำาบัดโดยใช้กิจกรรม 
ทางกาย การเลือกและดัดแปลงกิจกรรมที่เหมาะสม การจัดโปรแกรม
ทางพลศึกษาสำาหรับเด็กพิเศษโดยอาศัยพื้นฐานทางกายวิภาค 
ชีวกลศาสตร์และจิตวิทยาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล
0319421 การสอนวิชาพลศึกษา 3(2-2-5)
   Teaching of Physical Education 
    ศึกษาหลักสูตรพลศึกษา การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้และ
แผนจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล การทำา
โครงงานและฝึกปฏิบัติ
0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 3(3-0-6)
   Evaluation in Physical Education
   ศึกษาทฤษฎี เทคนิค การสร้างเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ทางพลศึกษา การนำาเครื่องมือทางพลศึกษา
มาใช้วัดและประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ สมรรถภาพทางกาย และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
0319431 ทักษะและการสอนยิมนาสติกลีลา 2(1-2-3)
   Skills and Instruction
   in Rhythmic Gymnastics
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนยิมนาสติกลีลา และฝึกปฏิบัติ
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0319432 ทักษะและการสอนลีลาสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
   Skills and Instruction
   in Creative Movement
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนลีลาสร้างสรรค์ และฝึกปฏิบัติ
0319433 ทักษะและการสอนแอร์โรบิคด๊านซ์ 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Aerobic Dance
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนแอร์โรบิคด๊านซ์ และฝึกปฏิบัติ
0319434 ทักษะและการสอนลีลาศ 2(1-2-3)
   Skills and Instruction in Social Dance
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการฝึกทักษะ กลวิธีการเล่น 
อุปกรณ์และการดูแล เทคนิคการสอนลีลาศ และฝึกปฏิบัติ
0319441 การฝึกและการตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 
   Sepak Takraw Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการฝึกกีฬาเซปักตะกร้อ 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีมและการจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่
ของผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬา 
เซปักตะกร้อ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน

0319442 การฝึกและการตัดสินกีฬากระบี่กระบอง 2(1-2-3) 
   Krabi Krabong Coaching and Officiating
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัการฝกึกฬีากระบีก่ระบอง 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีมและการจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าท่ีของ
ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค การจัดและดำาเนินการแข่งขันกีฬากระบี่
กระบอง ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319443 การฝึกและการตัดสินกีฬามวยไทย  2(1-2-3) 
   Muay Thai Coaching and Officiating
   ศึกษาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกกีฬามวยไทย 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง 
การบริหารจัดการทีมและการจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าท่ีของ 
ผูต้ดัสนิและเจา้หนา้ทีเ่ทคนคิ การจดัและดำาเนนิการแขง่ขนักฬีามวยไทย  
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
0319444 การฝึกและการตัดสินกีฬาลีลาศ   2(1-2-3)
   Social Dance Coaching and Officiating
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิเก่ียวกับการฝึกกีฬาลลีาศ บทบาท
และหน้าที่ของผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกทักษะขั้นสูง การบริหาร
จัดการทีมและการจัดโปรแกรมการฝึก บทบาท หน้าที่ของผู้ตัดสินและ
เจ้าหนา้ทีเ่ทคนคิ การจัดและดำาเนนิการแขง่ขนักฬีาลลีาศ ฝกึปฏบิตักิาร
เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะศึกษาศาสตร์	ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	สาขา
วิชาภาษาไทย
ปรัชญา	ความสำาคัญ	และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 ปรัชญา
	 สร้างครูเพื่อสร้างคน	ด้วยศาสตร์ภาษาไทย
	 ความสำาคัญของหลักสูตร
	 เป็นหลักสูตรท่ีทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาไทยอย่างถ่องแท้	มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมมีจรรยาบรรณคร	ู
มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย	เป็นคนมีเหตุมีผลและมีโลกทัศน์เชิงบวก	
สามารถส่ือสารและเข้าใจความคิดจิตใจของนักเรียนและผู้คนท่ีแสดงออกทาง
ภาษาไทยได้อย่างดี
	 วัตถุประสงค์หลักสูตร
	 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษา	สาขาวิชาภาษาไทย	ท่ีมีคุณธรรม	จริยธรรม	
ความรับผิดชอบ	มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู	และมีคุณลักษณะดังนี้
	 1.		 มีความรู้และทักษะทั้งวิชาการและวิชาชีพ	เหมาะสมที่จะเป็นครู
ภาษาไทย
	 2.		 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	สร้างสรรค์และประยุกต์
ความรู้สู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
	 3.		 สามารถใช้ภาษาไทยเป็นสื่อในการเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางและ
ลึกซึ้งมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
	 4.		 สามารถส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีบุคลิกภาพดี	
ปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
	 5.		 เป็นผู้มีคุณภาพ	มีความตระหนักในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคม
การเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	เป็นหลักสูตร	5	ปี	จำานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	168	หน่วยกิต	ตามโครงสร้าง	ดังนี้
1.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 30	 หนว่ยกติ
2.		 หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า		 132		 หนว่ยกติ
	 วิชาชีพครู		 	 54		 หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 48		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 	 		6		 หน่วยกิต
	 วิชาเอก		 ไม่น้อยกว่า		 78		 หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 55		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 23		 หน่วยกิต
3.		 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า		 			6		 หนว่ยกติ
	 รายวิชาตามโครงสร้าง
1.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 30		 หนว่ยกติ
	 กลุ่มภาษา		 	 			9		 หนว่ยกติ
	 0000111	ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121	ภาษาอังกฤษทั่วไป	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0000122	ภาษาอังกฤษทั่วไป	2		 	 	 3(3-0-6)
	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 	 			6		 หนว่ยกติ
	 0000141	พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย		 	 3(3-0-6)
	 0000142	สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม		 	 3(2-2-5)
	 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 	 			6		 หนว่ยกติ
	 0000151	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต		 	 3(3-0-6)
	 0000152	วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต		 	 3(3-0-6)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย	(5	ปี)	พ.ศ.	2555

	 กลุ่มบูรณาการ		 	 			3		 หนว่ยกติ
	 เลือกจาก
	 0000161		 วิถีชุมชนท้องถิ่น		 	 	 3(1-6-2)
	 0000162		 ทักษิณศึกษา		 	 	 3(1-6-2)
	 กลุ่มวิชาเลือก		 	 			6		 หนว่ยกติ
	 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา		 	 			3		 หนว่ยกติ
	 0000131		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(3-0-6)
	 0000132		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)
	 0000133		 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น		 	 3(3-0-6)
	 0000134		 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี		 	 3(3-0-6)
	 0000211		 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)
	 	 ระดับอุดมศึกษา
	 0000221		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3		 	 	 3(3-0-6)
	 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์		 	 			3		 หนว่ยกติ
	 และสังคมศาสตร์
	 0000143		 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	 3(3-0-6)
	 0000144		 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000145		 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย			 3(3-0-6)
	 0000146		 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000147		 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)
2.		 หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า		 132		 หนว่ยกติ
	 วิชาชีพครู		 	 54		 หนว่ยกติ
	 วิชาบังคับ	48	หน่วยกิต
	 มาตรฐานความรู้ที่	1	ภาษาและเทคโนโลยี		 			6		 หนว่ยกติ
	 	 	 สำาหรับครู
	 0308211		 ภาษาไทยสำาหรับครู		 	 	 2(1-2-3)
	 0308212		 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู		 	 2(1-2-3)
	 0308213		 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา		 	 2(1-2-3)
	 มาตรฐานความรู้ที่	2	การพัฒนาหลักสูตร		 			3		 หนว่ยกติ
	 0308321		 การพัฒนาหลักสูตร		 	 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	3	การจัดกระบวนการเรียนรู้		 			3		 หนว่ยกติ
	 0308331		 การจัดกระบวนการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	4	จิตวิทยาสำาหรับครู		 			6		 หนว่ยกติ
	 0308241		 จิตวิทยาการศึกษา		 	 	 2(2-0-4)
	 0308242		 จิตวิทยาพัฒนาการ		 	 	 2(2-0-4)
	 0308243		 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน		 	 2(2-0-4)
	 มาตรฐานความรู้ที่	5	การวัดและประเมินผล		 			3		 หนว่ยกติ
	 	 	 การศึกษา
	 0308351	การวัดและประเมินผลทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	6	การบริหารจัดการ		 			4		 หนว่ยกติ
	 	 	 ในชั้นเรียน
	 0308461		 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา		 	 2(1-2-3)
	 0308462		 การจัดการชั้นเรียน		 	 	 2(1-2-3)
	 มาตรฐานความรู้ที่	7	การวิจัยทางการศึกษา		 			3		 หนว่ยกติ
	 0308471		 การวิจัยทางการศึกษา			 	 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยี		 			3		 หนว่ยกติ
	 	 	 สารสนเทศทางการศึกษา
	 0308381		 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา			 3(2-2-5)
	 มาตรฐานความรู้ที่	9	ความเป็นครู		 	 17		 หนว่ยกติ
	 0308191		 ความเป็นครู		 	 	 3(2-2-5)
	 0308392		 ประสบการณ์วิชาชีพครู		 	 2(0-4-2)
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	 0308594		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	 6(0-18-0)

	 0308595		 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	 		6(0-18-0)

	 วิชาเลือก		 	 			6		 หนว่ยกติ

	 มาตรฐานความรู้ที่	1	ภาษาและเทคโนโลยีสำาหรับครู

	 0308411		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(2-2-5)

	 	 พื้นฐานสำาหรับครู

	 มาตรฐานความรู้ที่	2	การพัฒนาหลักสูตร

	 0308322		 การบริหารหลักสูตร		 	 	 3(3-0-6)

	 มาตรฐานความรู้ที่	3	การจัดกระบวนการเรียนรู้

	 0308231		 การศึกษาพิเศษ		 	 	 3(2-2-5)

	 0308232		 การศึกษาตลอดชีวิต		 	 	 3(2-2-5)

	 0308233		 การสอนซ่อมเสริม		 	 	 3(2-2-5)

	 0308332		 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย		 	 3(3-0-6)

	 0308333		 ศิลปะ	ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครู		 	 3(2-2-5)

	 0308334		 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์		 	 3(3-0-6)

	 0308335		 การสอนเฉพาะสาขา		 	 	 3(2-2-5)

	 0308336		 การสอนจุลภาค		 	 	 2(1-2-3)

	 0308337		 การส่งเสริมสุขภาพและ		 	 2(1-2-3)

	 	 การกีฬาในสถานศึกษา

	 มาตรฐานความรู้ที่	4	จิตวิทยาสำาหรับครู

	 0308244		 จิตวิทยาทั่วไป		 	 	 3(3-0-6)

	 มาตรฐานความรู้ที่	5	การวัดและประเมินผล

	 	 	 การศึกษา

	 0308251		 การประเมินทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)

	 0308352	 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้		 	 3(2-2-5)

	 	 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

	 0308353		 การประเมินตามสภาพจริง		 	 3(2-2-5)

	 0308451		 การวัดคุณลักษณะ		 	 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	6	การบริหารจัดการในห้องเรียน

	 0308463		 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	7	การวิจัยทางการศึกษา

	 0308472		 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล		 3(2-2-5)

	 0308473		 การวิจัยในชั้นเรียน		 	 	 3(2-2-5)

	 มาตรฐานความรู้ที่	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยี

	 	 	 สารสนเทศทางการศึกษา

	 0308382		 นวัตกรรมการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)

	 0308383		 สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)

	 0308481		 การประชาสัมพันธ์		 	 	 3(3-0-6)

	 0308482		 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา		 	 3(3-0-6)

	 มาตรฐานความรู้ที่	9	ความเป็นครู

	 0308291		 การศึกษาไทย		 	 	 3(3-0-6)

	 0308292		 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด		 	 3(2-2-5)

	 0308394		 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู		 	 3(3-0-6)

	 0308395		 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม		 	 3(2-2-5)

	 0308396		 กฎหมายการศึกษา		 	 	 3(3-0-6)

	 0308397		 สัมมนาวิชาชีพครู		 	 	 3(1-4-4)

	 วิชาเอก		 ไม่น้อยกว่า		 	78		 หนว่ยกติ

	 วิชาบังคับ		 	 	55		 หนว่ยกติ

	 0111111		 กลวิธีการรับสาร		 	 	 3(2-2-5)

	 0111161		 ความรู้ทางวรรณคดีไทย		 	 3(3-0-6)

	 0111211		 การพูดเพื่อประสิทธิผล		 	 2(1-2-3)

	 0111212		 การคิดและการใช้เหตุผล		 	 3(3-0-6)

	 0111213		 การใช้ภาษาไทย		 	 	 3(2-2-5)

	 0111215		 การอ่านออกเสียง		 	 	 3(2-2-5)

	 0111216		 การเขียนเอกสารสำานักงาน		 	 2(1-2-3)

	 0111232		 หลักภาษาไทยสำาหรับครู		 	 3(3-0-6)

	 0111243		 ภาษาศาสตร์สำาหรับครูภาษาไทย		 	 3(3-0-6)

	 0111261		 วรรณกรรมศึกษา		 	 	 2(2-0-4)

	 0111311		 การเขียนร้อยแก้ว		 	 	 2(1-2-3)

	 0111312		 การเขียนทางวิชาการ		 	 	 2(1-2-3)

	 0111323		 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม		 2(1-2-3)

	 0111362		 วรรณกรรมปัจจุบัน		 	 	 2(2-0-4)

	 0111364		 วรรณคดีการละคร		 	 	 2(2-0-4)

	 0111411		 การเขียนร้อยกรอง		 	 	 2(1-2-3)

	 0111421		 สัมมนาการใช้ภาษาไทย		 	 3(2-2-5)

	 0111431		 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย		 	 3(3-0-6)

	 0111461		 วรรณกรรมท้องถิ่น		 	 	 2(2-0-4)

	 0111471		 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)

	 0111472		 หนังสือแบบเรียนภาษาไทย		 	 2(2-0-4)

	 0111493		 แนวทางการวิจัยทางการสอนภาษาไทย		 3(2-2-5)

	 วิชาเลือก		 	 ไม่น้อยกว่า		 	23		 หนว่ยกติ

	 0111214		 การพูดเฉพาะทาง		 	 	 3(2-2-5)

	 0111217		 ภาษาสื่อมวลชน		 	 	 3(2-2-5)

	 0111263		 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์		 	 2(2-0-4)

	 0111264		 วรรณคดีนิราศ		 	 	 2(2-0-4)

	 0111313		 การเขียนข่าวและประชาสัมพันธ์		 	 2(1-2-3)

	 0111314		 การเขียนบทวิจารณ์และบทบรรณาธิการ		 2(1-2-3)

	 0111331		 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย		 	 2(2-0-4)

	 0111332		 ภาษาเขมรในภาษาไทย		 	 2(2-0-4)

	 0111341		 ภาษาไทยถิ่น		 	 	 2(2-0-4)

	 0111361		 วรรณกรรมวิจารณ์		 	 	 2(2-0-4)

	 0111363		 วรรณคดีเอกของไทย		 	 	 3(3-0-6)

	 0111365		 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี		 	 2(2-0-4)

	 0111366		 วรรณคดีพระพุทธศาสนา		 	 2(2-0-4)

	 0111381		 คติชนวิทยา		 	 	 3(3-0-6)

	 0111412		 การเขียนวรรณกรรมสำาหรับเด็ก		 	 2(1-2-3)

	 0111432		 นิรุกติศาสตร์ไทย		 	 	 2(2-0-4)

	 0111462		 วรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง		 	 2(2-0-4)

	 0111463		 อิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศ		 	 3(3-0-6)

	 	 ที่มีต่อวรรณคดีไทย

	 0111473		 กลวิธีการสอนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)

	 0111474		 การสอนภาษาไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ		 3(2-2-5)

	 0111481		 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม		 	 3(3-0-6)

3.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า		 	 			6		 หนว่ยกติ

	 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ	 หรือเลือก

เรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น	 หรือขอโอนรายวิชาโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด	ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน	4	ปี	นับถึงวันที่ขอโอน
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แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) .............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6)
............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(3-0-6) 0308191 ความเป็นครู 3(2-2-5)
   และสังคมศาสตร์  0111161 ความรู้ทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
0111111 กลวิธีการรับสาร 3(2-2-5)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
.............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0308213 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2(1-2-3)
0308211 ภาษาไทยสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308242 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)
0308212 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู 2(1-2-3) 0308....... วิชาชีพครูเลือก 3(........)
0308241 จิตวิทยาการศึกษา 2(2-0-4) 0111213 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล 2(1-2-3) 0111215 การอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
0111212 การคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6) 0111216 การเขียนเอกสารสำานักงาน 2(1-2-3)
0111232 หลักภาษาไทยสำาหรับครู 3(3-0-6) 0111243 ภาษาศาสตร์สำาหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6)
0111261 วรรณกรรมศึกษา 2(2-0-4) 0111....... วิชาเลือก 2(........)
      0111........ วิชาเลือก 2(........)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   22

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0308331 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5) 0308321 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
0308381 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 0308351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5)
0308392 ประสบการณ์วิชาชีพครู 2(0-4-2) 0308243 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4)
0111311 การเขียนร้อยแก้ว 2(1-2-3) 0111312 การเขียนทางวิชาการ 2(1-2-3)
0111323 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 2(1-2-3) 0111364 วรรณคดีการละคร 2(2-0-4)
0111362 วรรณกรรมปัจจุบัน 2(2-0-4) 0111...... วิชาเลือก 2(........)
0111...... วิชาเลือก  3(........) 0111...... วิชาเลือก 3(........)
0111...... วิชาเลือก  3(........) .............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0308462 การจัดการชั้นเรียน 2(1-2-3) 0308461 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา 2(1-2-3)
0308471 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 0111461 วรรณกรรมท้องถิ่น 2(2-0-4)
0308….. วิชาชีพครูเลือก 3(........) 0111471 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)
0111411 การเขียนร้อยกรอง 2(1-2-3) 0111472 หนังสือแบบเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
0111421 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 0111493 แนวทางการวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)
0111431 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6 0111...… วิชาเลือก 3(........)
0111...... วิชาเลือก  3(........) ............... วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 5      2560
0308594 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12(0-36-0)
        รวมหน่วยกิต   12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)
	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)	 0111161	 ความรู้ทางวรรณคดีไทย	 3(3-0-6)
	 0111111	 กลวิธีการรับสาร	 3(2-2-5)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)
	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 0308191	 ความเป็นครู	 3(2-2-5)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0308211	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308212	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)
	 0308351	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)
	 0308...	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)	 0111213	 การใช้ภาษาไทย	 3(2-2-5)
	 0111211	 การพูดเพื่อประสิทธิผล	 2(1-2-3)	 0111215	 การอ่านออกเสียง	 3(2-2-5)
	 0111212	 การคิดและการใช้เหตุผล	 3(3-0-6)	 0111216	 การเขียนเอกสารสำานักงาน	 2(1-2-3)
	 0111232	 หลักภาษาไทยสำาหรับครู	 3(3-0-6)	 0111243	 ภาษาศาสตร์สำาหรับครูภาษาไทย	 3(3-0-6)
	 0111261	 วรรณกรรมศึกษา	 2(2-0-4)	 0111...	 วิชาเลือก	 2(........)
	 	 	 	 0111...	 วิชาเลือก	 2(........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 รวมหน่วยกิต	 22

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0308213	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 2(1-2-3)	 0308321	 การพัฒนาหลักสูตร	 3(2-2-5)
	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)	
0308331	 การจัดกระบวนการเรียนรู้	 3(2-2-5)	 0111312	 การเขียนทางวิชาการ	 2(1-2-3)	
0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 3(2-2-5)	 0111364	 วรรณคดีการละคร	 2(2-0-4)	
0308392	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 2(0-4-2)	 0111...	 วิชาเลือก	 2(........)
	 0111311	 การเขียนร้อยแก้ว	 2(1-2-3)	 0111...	 วิชาเลือก	 3(........)
	 0111323	 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	 2(1-2-3)	
	 0111362	 วรรณกรรมปัจจุบัน	 2(2-0-4)	
	 0111...	 วิชาเลือก	 3(........)	
	 0111...	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61
	 0308462	 การจัดการชั้นเรียน	 2(1-2-3)	 0308461	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	 2(1-2-3)
	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 0111461	 วรรณกรรมท้องถิ่น	 2(2-0-4)
	 0308….	 วิชาชีพครูเลือก	 3(........)	 0111471	 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย	 3(2-2-5)
	 0111411	 การเขียนร้อยกรอง	 2(1-2-3)	 0111472	 หนังสือแบบเรียนภาษาไทย	 2(2-0-4)
	 0111421	 สัมมนาการใช้ภาษาไทย	 3(2-2-5)	 0111493	 แนวทางการวิจัยทางการสอนภาษาไทย	 3(2-2-5)
	 0111431	 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย	 3(3-0-6)	 0111.…	 วิชาเลือก	 3(........)
	 0111...	 วิชาเลือก	 3(........)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)
	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	5	 ภาคเรียนต้น	 1/62	 ชั้นปีที่	5	 ภาคเรียนปลาย	 2/62
	 0308594	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308595	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

	 	 รวมหน่วยกิต	 6	 	 รวมหน่วยกิต	 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	168	หน่วยกิต
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คำาอธิบายรายวิชา

0111111 กลวิธีการรับสาร 3(2-2-5)
   Exposure Techniques
   ศึกษาความรู้ ความสำาคัญ และการใช้ประโยชน์จากการ 
รับสาร  กระบวนการและกลวธิพีฒันาทักษะการรบัสารให้มีประสทิธภิาพ  
ฝึกปฏิบัติการรับสาร
0111161 ความรู้ทางวรรณคดีไทย 3(3-0-6)
   Introduction to Thai Literature
   ศึกษาความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย ศัพท์วรรณคดี 
ขนบนยิมแนวความคดิ กลวิธีการประพนัธเ์พือ่มุ่งสรา้งรสนิยมและสำานกึ
ในคุณค่าของงานทางวรรณศิลป์ ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
0111211 การพูดเพื่อประสิทธิผล 2(1-2-3)
   Effective Speaking
   ศกึษาหลกัการ ศลิปะ จติวิทยา และกลวิธท่ีีช่วยใหก้ารพดู
เกดิประสทิธผิล ศกึษาวิเคราะหก์ารพดูของนกัพดูท่ีนา่สนใจ ฝึกพูดและ
ฝึกวิจารณ์
0111212 การคิดและการใช้เหตุผล 3(3-0-6)
   Logical Thinking and Reasoning
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด การเสนอ
ความคิดด้วยการอ้างเหตุผล ความจริงกับความถูกต้อง ข้อมูลกับการ
อ้างเหตุผลเชิงสถิติและวิทยาศาสตร์ การอ้างเหตุผลและการเขียนแบบ
นรินยัและอปุนยั การโตแ้ยง้และการวพิากษว์จิารณเ์ชงิเหตผุล และการ
เขียนเชิงเหตุผล
0111213 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
   Thai Language Use
   ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานในการสื่อสาร การใช้ภาษาเพื่อสื่อ
ความหมายให้สัมฤทธิผล กลวิธีการใช้ถ้อยคำา สำานวนภาษา ฝึกทักษะ
การรบัสารโดยสรปุสาระสำาคญั วเิคราะห ์และตคีวามสารประเภทต่างๆ 
ฝึกทักษะการพูดและการเขียนโดยเน้นการใช้ภาษาให้ถูกต้องตรง 
ความหมาย เหมาะสมกบับทบาทและบรบิทของการสือ่สาร และการใช้
ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
0111214 การพูดเฉพาะทาง 3(2-2-5)
   Specific Speaking
   ศึกษากลวิธีและมารยาทในการพูดเฉพาะทางรูปแบบ 
ต่างๆ ฝึกพูดเชิงวิชาการ สัมภาษณ์ โต้วาทีอภิปราย และสุนทรพจน์
0111215 การอ่านออกเสียง 3(2-2-5)
   Recitation Reading
   ศึกษาวิธีการอ่านออกเสียงคำาในภาษาไทยให้ถูกต้อง 
ชดัเจน มจีงัหวะ การกำาหนดความดงั คอ่ย น้ำาเสยีง และลลีาการอา่นให้
เหมาะสมกับเนื้อความของสารที่อ่าน ฝึกสำารวจและแก้ปัญหาการอ่าน
ออกเสียง และฝึกทักษะการอ่านข่าว อ่านบทสารคดี และอ่านทำานอง
เสนาะ
0111216 การเขียนเอกสารสำานักงาน 2(1-2-3)
   Office Documents Writing
   ศึกษารูปแบบการเขียนเอกสารสำานักงาน วิเคราะห์และ 
ฝกึเขยีนหนงัสอืราชการ รายงานการประชุม และเอกสารธรุกจิประเภท
ต่างๆ

0111217 ภาษาสื่อมวลชน 3(2-2-5)
   Media Language
   ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาไทยที่ปรากฏในสื่อมวลชน 
วเิคราะหล์กัษณะเดน่ของการใชภ้าษาของสือ่แตล่ะประเภท และฝกึเขยีน 
ตามความเหมาะสม
0111232 หลักภาษาไทยสำาหรับครู 3(3-0-6)
   Principle of Thai Language for Teachers 
   ศึกษาลักษณะสำาคัญของภาษาไทยที่ เป็นความรู้ที่
จำาเป็นสำาหรับผู้สอนภาษาไทย ทางด้านเสียง อักขรวิธี วจีวิภาค และ
วากยสัมพันธ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
0111243 ภาษาศาสตร์สำาหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6)
   Linguistics for Thai Language Teachers
   ศึกษาทฤษฎีภาษาศาสตร์พื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้าง
ภาษา เสียง คำา ประโยค และความหมาย เพื่อนำาไปใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาไทย
0111261 วรรณกรรมศึกษา 2(2-0-4)
   Literature Studies
   ศึกษาหลักการศึกษาวรรณกรรม การวิเคราะห์องค์
ประกอบดา้นรปูแบบ เนือ้หา ภาษา และศลิปะการเขยีน วเิคราะหคุ์ณค่า
ของวรรณกรรมทีศ่กึษาดา้นวรรณศลิป ์ดา้นอารมณ ์และดา้นสงัคม และ
ฝึกอ่าน
0111263 วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 2(2-0-4)
   Literature as Related to History
   ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวรรณคดีเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ด้านรูปแบบ เนื้อหา และศิลปะการประพันธ์ พัฒนาการ 
การใช้วาทกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับประวัติศาสตร์  
ศึกษางานค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง
0111264 วรรณคดีนิราศ 2(2-0-4)
   Niras Literature
   ศกึษารปูแบบ เนือ้หา ศลิปะการประพนัธ์ และพฒันาการ
ของวรรณคดีนิราศ และวิเคราะห์วิจารณ์
0111311 การเขียนร้อยแก้ว 2(1-2-3)
   Prose Writing
   ศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการเขียน การใช้ถ้อยคำา ประโยค 
การวางโครงเรือ่ง การเขยีนยอ่หน้า เรยีงความ ความเรยีง และบทความ 
เนน้การใชภ้าษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนัน้ และฝึกวิจารณ์
งานเขียน
0111312 การเขียนทางวิชาการ 2(1-2-3)
   Academic Writing
   ศึกษาความหมาย ประเภทองค์ ประกอบ และกลวิธีการ
เขียนทางวิชาการ สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนทาง
วิชาการ ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ และฝึกเขียน
0111313 การเขียนข่าวและประชาสัมพันธ์ 2(1-2-3)
   News and Public Relations Writing
   ศึกษารูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียนข่าว
และประชาสัมพันธ์ และฝึกเขียน
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0111314 การเขียนบทวิจารณ์และบทบรรณาธิการ 2(1-2-3)
   Reviews and Editorial Writing
   ศึกษารูปแบบ เนื้อหา ภาษา และกลวิธีในการเขียน
บทวิจารณ์และบทบรรณาธิการ ฝึกการสังเกตวิเคราะห์ และ
วิพากษ์ปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคม เรียบเรียงเป็นบทวิจารณ์และ
บทบรรณาธิการ
0111323 ภาษาไทยในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 2(1-2-3)
   Thai Language in Social and Cultural Contexts
   ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษากับบรบิททางสงัคมและ
วัฒนธรรม โดยมุ่งศึกษาการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ
0111331 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 2(2-0-4)
   Pali and Sanskrit in Thai
   ศึกษาอักษร เสียง อักขรวิธี และลักษณะการสร้างคำาใน
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ความเกี่ยวข้องระหว่างภาษาบาลีและ
สันสกฤตกับภาษาไทย ลักษณะการยืม การปรับเปลี่ยนทางด้านเสียง 
อักขรวิธี รูปคำา การรับคำาและความหมายจากภาษาบาลีและสันสกฤต
มาสู่ภาษาไทย
0111332 ภาษาเขมรในภาษาไทย 2(2-0-4)
   Khmer in Thai
   ศึกษาอักษร เสียง อักขรวิธี และลักษณะการสร้างคำาใน
ภาษาเขมร ความเกี่ยวข้องระหว่างภาษาเขมรกับภาษาไทย ลักษณะ 
การยืม การปรับเปลี่ยนทางด้านเสียง อักขรวิธี รูปคำา การรับคำาและ
ความหมายจากภาษาเขมรมาสู่ภาษาไทย
0111341 ภาษาไทยถิ่น 2(2-0-4)
   Thai Dialects
   ศึกษาหลักการวิเคราะห์ภาษาถ่ิน ลักษณะเฉพาะของ 
ภาษาไทยถิ่นด้านระบบเสียง ระบบคำา ระบบวากยสัมพันธ์ และ 
ความหมาย  ฝึกเก็บข้อมูลภาษาถิ่นใต้เพื่อวิเคราะห์
0111361 วรรณกรรมวิจารณ์ 2(2-0-4)
   Literature Criticism
   ศึกษาแนวทางการวิจารณ์วรรณกรรม ศึกษาบทวิจารณ์
วรรณกรรมของนักวิจารณ์ไทยในอดีตและปัจจุบัน ฝึกวิจารณ์วรรณคดี
โบราณและวรรณกรรมปัจจุบัน
0111362 วรรณกรรมปัจจุบัน 2(2-0-4)
   Contemporary Literature
   ศึกษาความเป็นมา ลักษณะ และสภาพของวรรณกรรม
ปัจจุบัน วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม โดยเน้นคุณค่าทาง
วรรณศิลป์ แนวคิด และบทบาทต่อสังคม
0111363 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6)
   Masterpieces of Thai Literature
   ศกึษาลักษณะเดน่อนัแสดงถงึความเปน็เลิศของวรรณคดี
ไทยประเภทต่างๆ ที่ได้รับยกย่อง ในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด 
และศิลปะการประพันธ์ ตลอดจนคุณค่าที่ปรากฏในวรรณคดีเอก 
ของไทย
0111364 วรรณคดีการละคร 2(2-0-4)
   Drama
   ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีการละครในด้านลักษณะ
ประเภท คุณค่า ประวัติความเป็นมาและปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อวรรณคดีการละคร ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีการละครกับ 
ศาสตร์อื่น

0111365 วรรณคดีเกี่ยวกับประเพณี 2(2-0-4)
   Literature as Related to Custom
   ศึกษารูปแบบ เนื้อหา ศิลปะการประพันธ์ และความ
สัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีประเพณีกับสังคม ฝึกเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
วรรณกรรมเกี่ยวกับประเพณีในท้องถิ่น
0111366 วรรณคดีพระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
   Buddhist Literature
   ศึกษาลักษณะ ประเภท ศิลปะการประพันธ์ พัฒนาการ 
และคณุคา่ของวรรณคดพีระพทุธศาสนาทีม่ตีอ่สงัคมและวฒันธรรมไทย
0111381 คติชนวิทยา 3(3-0-6)
   Folklore
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับคติชนวิทยา ความสัมพันธ์
ระหว่างคติชนวิทยากับภาษาและวรรณกรรม วิธีการเก็บข้อมูล 
ภาคสนามตามระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา ฝึกเก็บและศึกษาข้อมูล
ภาคสนาม
0111411 การเขียนร้อยกรอง 2(1-2-3)
   Poetry Writing
   ศึกษาฉันทลักษณ์ การใช้ฉันทลักษณ์ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา กลวิธีการเขียนร้อยกรองแบบต่างๆ ฝึกเขียนและฝึกวิจารณ์
0111412 การเขียนวรรณกรรมสำาหรับเด็ก 2(1-2-3)
   Children’s Literature Writing
   ศึกษาลักษณะ ประเภท องค์ประกอบ ขั้นตอน กลวิธี 
การเขยีน และการประเมนิคณุภาพวรรณกรรมสำาหรบั เดก็ฝกึเขยีนและ
ประเมินคุณภาพ
0111421 สัมมนาการใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)
   Seminar on Thai Language Use
   สัมมนาการใช้ภาษาไทย ปัญหา และการแก้ปัญหาการใช้
ภาษาในสังคมไทย
0111431 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
   Foreign Languages in Thai
   ศึกษาความเป็นมาของคำายืมภาษาต่างๆ ในภาษาไทย  
ลักษณะของภาษาที่ไทยยืมคำามาใช้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง รูป
คำา และความหมายของคำายืม การบัญญัติศัพท์และการทับศัพท์
0111432 นิรุกติศาสตร์ไทย 2(2-0-4)
   Thai Etymology
   ศึกษาหลักนิรุกติศาสตร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์
ประวัติคำา สำานวนในภาษาและวรรณคดีไทย และฝึกวิเคราะห์
0111461 วรรณกรรมท้องถิ่น 2(2-0-4)
   Regional Literature
   ศึกษาความหมาย ประเภท รูปแบบ และคุณค่าของ
วรรณกรรมท้องถิ่น ฝึกเก็บรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมท้องถ่ินภาคใต้ 
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหาภาษา และคุณค่า
0111462 วรรณกรรมเกี่ยวกับการเมือง 2(2-0-4)
   Literature as Related to Politics
   ศึกษาความหมายของวรรณกรรมเก่ียวกับการเมือง 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งวรรณกรรมกบัการเมอืง ภาพสะทอ้นและอดุมคติ
ทางการเมือง แนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะห์วรรณกรรมเกี่ยวกับ
การเมือง และฝึกวิเคราะห์วิจารณ์
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0111463 อิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศ 3(3-0-6)
   ที่มีต่อวรรณคดีไทย
   Influences of Foreign Literature on Thai Literature
   ศึกษาอิทธิพลของวรรณคดีต่างประเทศที่มีต่อวรรณคดี
ไทยทัง้ทีเ่ปน็วรรณคดแีปล แปลง  และแตง่ในดา้นรปูแบบ เนือ้หา ภาษา 
และแนวคิด
0111471 นวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)
   Innovation for Thai Teaching
   ศึกษานวัตกรรมการสอนรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์รูป
แบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการสอนภาษาไทย ฝึกสร้าง ทดลองใช้ 
และประเมินนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาการสอนภาษาไทย 
นำาเสนอในรูปแบบงานวิจัย
0111472 หนังสือแบบเรียนภาษาไทย 2(2-0-4)
   Thai Textbooks 
   ศึกษาวิเคราะห์ประเภท ลักษณะ และพัฒนาการ 
ของหนงัสอืแบบเรยีนภาษาไทย ความสอดคลอ้งของหนงัสอืแบบเรยีน
ภาษาไทยกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความสอดคล้องกับ
สังคมและวัฒนธรรม
0111473 กลวิธีการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)
   Thai Teaching Technique
   ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับผู้เรียน ฝึกสอนภาษาไทยใน
สถานการณ์จำาลอง

0111474 การสอนภาษาไทยสำาหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5)
   Thai Teaching for the Foreigner 
   ศกึษาแนวคดิการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศในดา้นแนวทาง 
วิธีการและปัจจัยที่เก่ียวข้อง การนำาวิธีการทางภาษาศาสตร์มาใช้ใน
การสอนภาษาไทย ศึกษาวิธีการสอนระบบเสียง ระบบไวยากรณ์ และ
วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย แนวการฝึกทักษะทางภาษาไทยทั้งการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียนแก่ชาวต่างประเทศ และฝึกปฏิบัติ
0111481 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6)
   Literature and Society and Culture
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรมทั้งด้านอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อวรรณกรรม
และด้านที่วรรณกรรมมีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรม
0111493 แนวทางการวิจัยทางการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)
   Teaching Thai Research Approach
   ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านการสอนภาษาไทย 
ฝึกเขียนและเสนอโครงร่างการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัย
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปศึกษา	(5	ปี)	พ.ศ.2558

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
	 คณะศึกษาศาสตร์	ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
ปรัชญา	ความสำาคัญ	และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 ปรัชญาและความสำาคัญของหลักสูตร
	 ปรัชญา
	 สร้างครู	เพ่ือสร้างคนด้วยศาสตร์ศิลปะ
	 ความสำาคัญของหลักสูตร
	 เป็นหลักสูตรท่ีทำาให้ผู้เรียนมีความรู้ศิลปศึกษาอย่างถ่องแท้	มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนศิลปะได้อย่างเหมาะสม	มีจรรยาบรรณครู	มีความ
ภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย	เป็นคนมีเหตุผล	มีโลกทัศน์เชิงบวก
มีความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ
	 วัตถุประสงค์หลักสูตร
	 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษา	สาขาวิชาศิลปศึกษา	ท่ีมีคุณธรรม	จริยธรรม
ความรับผิดชอบ	มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู	และมีคุณลักษณะดังน้ี
	 1.	 มีความรู้และทักษะท้ังวิชาการและวิชาชีพ	เหมาะสมท่ีจะเป็นครูศิลปะ
	 2.	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	สังเคราะห์	สร้างสรรค์และประยุกต์
	 	 ความรู้สู่การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
	 3.	 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะและสามารถ
	 	 นำาไปบูรณาการในบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ได้
	 4.	 สามารถนำาความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพทางศิลปะ
	 	 อย่างมีจิตสำานึก	รับผิดชอบต่อสังคม	และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
	 	 ทางด้านศิลปะ
	 โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต		สาขาวิชาศิลปศึกษา		เป็นหลักสูตร	5	ปี		
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	168	หน่วยกิต		ตามโครงสร้าง
ดังน้ี
1.		หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป		 	 30		หน่วยกิต
	 กลุ่มภาษา		 	 9		หน่วยกิต
	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 6		หน่วยกิต
	 กลุ่มคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 6		หน่วยกิต
	 กลุ่มบูรณาการ	 	 3		หน่วยกิต
	 กลุ่มวิชาเลือก	 	 6		หน่วยกิต
	 -	เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา	 	 3		หน่วยกิต
 -	เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3		หน่วยกิต
2.		 หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 132	หน่วยกิต
	 วิชาชีพครู	 	 	 54	 หน่วยกิต
	 วิชาบังคับ	 	 	 48	 หน่วยกิต
	 วิชาเลือก	 	 	 6	 หน่วยกิต
	 วิชาเอก	 	 ไม่น้อยกว่า	 78	 หน่วยกิต
	 วิชาบังคับ	 	 	 68	 หน่วยกิต
	 วิชาเลือก	 	 ไม่น้อยกว่า	 10	 หน่วยกิต
3.		 หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต
รายวิชาตามหลักสูตร
1.		หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 	 30		หน่วยกิต
	 กลุ่มภาษา		 	 9		หน่วยกิต
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษท่ัวไป	1	 	 	 3(3-0-6)
	 0000122	 ภาษาอังกฤษท่ัวไป	2	 	 	 3(3-0-6)

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 6	หน่วยกิต
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 	 3(3-0-6)
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 	 3(2-2-5)
กลุ่มคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 6	หน่วยกิต
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต	 	 3(3-0-6)
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต	 	 3(3-0-6)
กลุ่มบูรณาการ				 	 3	หน่วยกิต
	 เลือกจาก	
	 0000161	 วิถีชุมชนท้องถ่ิน	 	 	 3(1-6-2)
	 0000162	 ทักษิณศึกษา	 	 	 3(1-6-2)
กลุ่มวิชาเลือก	 	 	 6	หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา	 	 3	หน่วยกิต
	 0000131	 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู	 	 3(3-0-6)
	 0000132	 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)
	 0000133	 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น	 	 3(3-0-6)
	 0000134	 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี	 	 3(3-0-6)
	 0000211	 การพูดและการเขียนภาษาไทยระดับอุดมศึกษา	 	 3(2-2-5)
	 0000221	 ภาษาอังกฤษท่ัวไป	3	 	 	 3(3-0-6)
เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3	หน่วยกิต
	 0000143	 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า	 	 3(3-0-6)
	 0000144	 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)
	 0000145	 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย	 	 3(3-0-6)
	 0000146	 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)
	 0000147	 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)
2.		หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 132	หน่วยกิต
	 วิชาชีพครู	 	 	 54	หน่วยกิต
	 วิชาบังคับ	 	 	 48	หน่วยกิต
มาตรฐานความรู้ท่ี	1	ความเป็นครูและ	 17	หน่วยกิต
มาตรฐานความรู้ท่ี	11	คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ	
	 0308111	 ความเป็นครู	 	 	 2(2-0-4)
	 0308211	 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด	 	 1(1-1-1)
	 0308311	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 	 	 1(0-3-0)
	 0308312	 การสอนจุลภาค	 	 	 1(1-1-1)
	 0308511	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 	6(0-18-0)
	 0308512	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 	6(0-18-0)
มาตรฐานความรู้ท่ี	2	ปรัชญาการศึกษาและ		 3	หน่วยกิต
มาตรฐานความรู้ท่ี	5	พัฒนาหลักสูตร		
	 0308321	 ปรัชญาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	 	 3(2-2-5)
มาตรฐานความรู้ท่ี	3	ภาษาและวัฒนธรรม		 4	หน่วยกิต
	 0308231	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 	 	 2(1-2-3)
	 0308232	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 	 	 2(1-2-3)
มาตรฐานความรู้ท่ี	4		จิตวิทยาสำาหรับครู	 6	หน่วยกิต
	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 	 	 2(2-0-4)
	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ		 	 	 2(2-0-4)
	 0308243	 การแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียน	 	 2(2-0-4)
มาตรฐานความรู้ท่ี	6	การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน	 5	 หน่วยกิต
	 0308361			 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน	 	 3(2-2-5)
	 0308461	 การสอนเฉพาะสาขา	 	 	 2(1-2-3)
มาตรฐานความรู้ท่ี	7	การวิจัยทางการศึกษา		 3	หน่วยกิต
	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 	 	 3(2-2-5)
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มาตรฐานความรู้ท่ี	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 5	หน่วยกิต	
ทางการศึกษา
 0308281	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา	 	 2(1-2-3)
	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา	 	 3(2-2-5)
มาตรฐานความรู้ท่ี	9	การวัดและประเมินผลการศึกษา	 3	หน่วยกิต
	 0308391	 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา	 	 3(2-2-5)
มาตรฐานความรู้ท่ี	10	การประกันคุณภาพการศึกษา	 2	หน่วยกิต
	 0308410	 การประกันคุณภาพการศึกษา	 	 2(1-2-3)
	 วิชาเลือก	 	 ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต
มาตรฐานความรู้ท่ี	1	ความเป็นครูและ
มาตรฐานความรู้ท่ี	11	คุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ	
	 0308313	 การเสริมสร้างสมรรถภาพความเป็นครู	 	 3(3-0-6)
	 0308314	 สังคมวิทยาในพหุวัฒนธรรม	 	 3(2-2-5)
	 0308315	 กฎหมายการศึกษา	 	 	 3(3-0-6)
	 0308316	 สัมมนาวิชาชีพครู	 	 	 3(1-4-4)
	 0308411	 ภาวะผู้นำาทางการศึกษา		 	 3(2-2-5)
	 0308412	 ภาวะผู้นำาและการบริหารสถานศึกษา	 	 2(1-2-3)
มาตรฐานความรู้ท่ี	2	ปรัชญาการศึกษา
 0308221	 การศึกษาไทย	 	 	 3(3-0-6)
มาตรฐานความรู้ท่ี	3	ภาษาและวัฒนธรรม		
	 0308431	 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูพ้ืนฐานสำาหรับครู	 	 3(2-2-5)
มาตรฐานความรู้ท่ี	4	จิตวิทยาสำาหรับครู
	 0308244	 จิตวิทยาท่ัวไป	 	 	 3(3-0-6)
มาตรฐานความรู้ท่ี	5		พัฒนาหลักสูตร	
	 0308351			 การบริหารหลักสูตร	 	 	 3(3-0-6)
มาตรฐานความรู้ท่ี	6	การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน
 0308261	 การศึกษาพิเศษ	 	 	 3(2-2-5)
	 0308262	 การศึกษาตลอดชีวิต	 	 	 3(2-2-5)
	 0308263	 การสอนซ่อมเสริม	 	 	 3(2-2-5)
	 0308363	 การศึกษากับภูมิปัญญาไทย	 	 3(3-0-6)
	 0308364	 ศิลปะ	ดนตรีและนาฏศิลป์สำาหรับครู	 	 3(2-2-5)
	 0308365	 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 	 3(3-0-6)
	 0308366	 การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬาในสถานศึกษา	 	 2(1-2-3)
	 0308462	 การจัดการช้ันเรียน	 	 	 2(1-2-3)
มาตรฐานความรู้ท่ี	7	การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
 0308472	 การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 	 3(2-2-5)
	 0308473	 การวิจัยในช้ันเรียน	 	 	 3(2-2-5)
มาตรฐานความรู้ท่ี	8	นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	
	 0308282		 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา		 	 2(1-2-3)	
	 0308382	 นวัตกรรมการศึกษา	 	 	 3(3-0-6)
	 0308383	 ส่ือสารมวลชนเพ่ือการศึกษา	 	 3(3-0-6)
	 0308481	 การประชาสัมพันธ์	 	 	 3(3-0-6)
	 0308482	 ส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการศึกษา		 	 3(3-0-6)

มาตรฐานความรู้ท่ี	9	การวัดและประเมินผลการเรียน
	 0308291	 การประเมินทางการศึกษา	 	 3(2-2-5)
	 0308392	 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	  3(2-2-5)
	 0308393	 การประเมินตามสภาพจริง	 	 3(2-2-5)
	 0308491	 การวัดคุณลักษณะ	 	 	 3(2-2-5)
	 วิชาเอก	 	 ไม่น้อยกว่า	 78	หน่วยกิต
	 วิชาบังคับ	 	 	 68	หน่วยกิต
	 0312311	 การวิจารณ์ศิลปะสำาหรับครู	 	 2(2-0-4)
	 0312411	 สัมมนาการสอนศิลปศึกษา	 	 2(1-2-3)
	 0312421	 การวัดและการประเมินผลทางศิลปศึกษา	 	 2(2-0-4)
	 0312422	 การสอนศิลปศึกษา	 	 	 3(1-4-4)
	 0601101	 วาดเส้น	1	 	 	 2(1-2-3)
	 0601102	 วาดเส้น	2	 	 	 2(1-2-3)
	 0601201	 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก	 	 2(2-0-4)		
	 0601205	 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก	 	 2(2-0-4)		
	 0601209	 ศิลปะพ้ืนถ่ิน	 	 	 2(2-0-4)
	 0601303	 ศิลปะร่วมสมัย	 	 	 2(2-0-4)
	 0601305	 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานศิลปะ	 	 2(2-0-4)
	 0601306	 การวิจัยทางศิลปะ	 	 	 2(1-2-3)
	 0601326	 เคร่ืองเคลือบดินเผา	 	 	 2(1-2-3)
	 0608111	 พ้ืนฐานการออกแบบ	 	 	 3(2-3-4)
	 0608354	 ศิลปหัตถกรรมประยุกต์	 	 	 2(1-2-3)
	 0612111	 หลักองค์ประกอบศิลป์	 	 	 2(1-2-3)
	 0612211	 ทัศนศิลป์เบ้ืองต้น	1	 	 	 3(1-4-4)
	 0612212	 ทัศนศิลป์เบ้ืองต้น	2	 	 	 3(1-4-4)
	 0612213	 วิวัฒนาการศิลปะในประเทศไทย	 	 2(2-0-4)
	 0612214	 ทฤษฎีสี	 	 	 2(1-2-3)
	 0612215	 ศิลปะบำาบัด	 	 	 2(1-2-3	)
	 0612311	 จิตรกรรม	 	 	 3(1-4-4)
	 0612312	 ประติมากรรม	 	 	 3(1-4-4)
	 0612313	 ภาพพิมพ์	 	 	 3(1-4-4)
	 0612314	 จิตรกรรมฝาผนัง	 	 	 3(1-4-4)
	 0612411	 โครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษา	 	 4(1-6-5)
	 0612412	 ศิลปศึกษานิพนธ์	 	 	6(0-18-0)
	 วิชาเลือก	 	 ไม่น้อยกว่า	 10		หน่วยกิต
	 0312312	 ศิลปะกับส่ิงแวดล้อมสำาหรับครู	 	 3(1-4-4)
	 0601313	 จิตรกรรมทิวทัศน์	 	 	 2(1-2-3)
	 0601344	 ศลิปะลายรดนำา้	 	 	 2(1-2-3)
	 0601345	 ลายไทย	 	 	 2(1-2-3)
	 0601404	 การวิเคราะห์งานศิลปะ	 	 	 2(2-0-4)
	 0312412	 ศิลปะทดลองสำาหรับครู			 	 3(1-4-4)
	 0312413	 ศิลปะอาเซียนสำาหรับครู		 	 2(2-0-4)
3.			หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต
	 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือ
เลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือขอโอนรายวิชา	โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำาคณะท่ีหลักสูตรสังกัด	ท้ังน้ีรายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน	4	ปี	นับถึงวันท่ีขอโอน



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 233

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 	 วิชาชีพครู	วิชาบังคับ	 9	 	 วิชาชีพครู	วิชาบังคับ	 7
	 0308243	 การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน	 2(2-0-4)	 0308321	 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนา	 3(2-2-5)
	 0308361	 การจัดกระบวนการเรียนรู้และการ	 3(2-2-5)	 	 หลักสูตร	
	 	 จัดการเรียนรู้	 	 0308391	 การวัดและประเมินผลทางการ	 3(2-2-5)
	 0308381	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ	 3(2-2-5)	 	 ศึกษา	
	 	 การศึกษา	 	 0308312	 การสอนจุลภาค	 1(1-1-1)
	 0308311	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	 1(0-3-0)	 	 วิชาเอก	วิชาบังคับ	 6
  วิชาเอก	วิชาบังคับ	 10	 0612313	 ภาพพิมพ์	 3(1-4-4)
	 0312311	 การวิจารณ์ศิลปะสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0612314	 จิตรกรรมฝาผนัง	 3(1-4-4)
	 0601305	 ภาษาอังกฤษสำาหรับศิลปะ	 2(2-0-4)	 	 วิชาเอก		วิชาเลือก	 3
	 0612311	 จิตรกรรม	 3(1-4-4)	 0601....	 ...........................................	 3(.....…)
	 0612312	 ประติมากรรม	 3(1-4-4)	 	 วิชาเลือกเสรี		 2
  วิชาเลือกเสรี		 2	 ............	 ...........................................	 2(.....…)
	 .............	 ...........................................	 2(.....…)	 	 	 	

			 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 	 วิชาศึกษาทั่วไป	 3	 	 วิชาชีพครู	วิชาบังคับ	 4
	 0000…..	 วิชาเลือกกลุ่มมนุษย์ฯ	 3(3-0-6)	 0308281	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ	 2(1-2-3)
  วิชาชีพครู	วิชาบังคับ	 7	 	 การศึกษา	
	 0308211	 การจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด		 1(1-1-1)	 0308242	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 2(2-0-4)
	 0308231	 ภาษาไทยสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 	 วิชาชีพครู	วิชาเลือก	 3
	 0308232	 ภาษาอังกฤษสำาหรับครู	 2(1-2-3)	 0308......	 ...........................................	 3(.........)
	 0308241	 จิตวิทยาการศึกษา	 2(2-0-4)	 	 วิชาเอก	วิชาบังคับ	 11
	 	 วิชาเอก	วิชาบังคับ	 9	 0601303	 ศิลปะร่วมสมัย	 2(2-0-4)
	 0601205	 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก	 2(2-0-4)	 0601326	 เครื่องเคลือบดินเผา	 2(1-2-3)
	 0608354	 ศิลปหัตถกรรมประยุกต์	 2(1-2-3)	 0612212	 ทัศนศิลป์เบื้องต้น	2	 3(1-4-4)
	 0612211	 ทัศนศิลป์เบื้องต้น	1	 3(1-4-4)	 0612213	 วิวัฒนาการศิลปะในประเทศไทย	 2(2-0-4)
	 0612214	 ทฤษฎีสี	 2(1-2-3)	 0612215	 ศิลปะบำาบัด	 2(1-2-3)
			 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 	 วิชาศึกษาทั่วไป	 15	 	 วิชาศึกษาทั่วไป	 12
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000…..	 วิชาเลือกกลุ่มภาษา	 3(.........)
	 0000…..	 กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 	 วิชาชีพครู	วิชาบังคับ	 2
 	 วิชาเอก	วิชาบังคับ	 6	 0308111	 ความเป็นครู	 2(2-0-4)
	 0601101	 วาดเส้น	1	 2(1-2-3)	 	 วิชาเอก	วิชาบังคับ	 7
	 0601209	 ศิลปะพื้นถิ่น	 2(2-0-4)	 0601102	 วาดเส้น	2	 2(1-2-3)
	 0612111	 หลักองค์ประกอบศิลป์	 2(1-2-3)	 0601201	 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก	 2(2-0-4)
	 	 	 	 0608111	 พื้นฐานการออกแบบ	 3(2-3-4)
			 รวมหน่วยกิต	 21	 	 	รวมหน่วยกิต	 21

แผนการเรียนนิสิต	หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	:	สาขาวิชาศิลปศึกษา	(5	ปี)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558234

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61	
	 	 วิชาชีพครู	วิชาบังคับ	 5	 	 วิชาชีพครู	วิชาบังคับ	 2
	 0308461	 การสอนเฉพาะสาขา	 2(1-2-3)	 0308410	 การประกันคุณภาพการศึกษา	 2(1-2-3)
	 0308471	 การวิจัยทางการศึกษา	 3(2-2-5)	 	 วิชาเอก	วิชาบังคับ	 10
  วิชาชีพครู	วิชาเลือก	 3	 0312411	 สัมมนาทางการสอนศิลปศึกษา	 2(1-2-3)
	 0308…..	 วิชาชีพครูเลือก	 3(.........)	 0612412	 ศิลปศึกษานิพนธ์	 6(0-18-0)
  วิชาเอก	วิชาบังคับ	 9	 0312421	 การวัดและการประเมินผลทาง	 2(2-0-4)
	 0312422	 การสอนศิลปศึกษา	 3(1-4-4)	 	 ศิลปศึกษา	
	 0601306	 การวิจัยทางศิลปะ	 2(1-2-3)	 	 วิชาเอก	วิชาเลือก	 5
	 0612411	 โครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษา	 4(1-6-5)	 ………..	 ...........................................	 3(.....…)
	 	 วิชาเอก	วิชาเลือก	 2	 ………..	 ...........................................	 2(.....…)
	 ………..	 ...........................................	 2(.....…)	 	 วิชาเลือกเสรี	 2
	 	 	 	 ………..	 ...........................................	 2(.........)

			 รวมหน่วยกิต	 19	 	 	รวมหน่วยกิต	 19

	 ชั้นปีที่	5	 ภาคเรียนต้น	 1/62	 	ชั้นปีที่	5	 ภาคเรียนปลาย	 2/62	
	 	 วิชาชีพครู	วิชาบังคับ	 6	 	 วิชาชีพครู	วิชาบังคับ	 6
	 0308511	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	1	 6(0-18-0)	 0308512	 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	2	 6(0-18-0)

			 รวมหน่วยกิต	 6	 	 	รวมหน่วยกิต	 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	168	หน่วยกิต

	 คำาอธิบายรายวิชา

0312311	 การวิจารณ์ศิลปะสำาหรับครู	 2(2-0-4)		

  Art Criticism for Teacher 

	 	 หลักการวิจารณ์งานศิลปะสำาหรับครู	จิตวิทยาท่ีเก่ียวข้อง

การวิเคราะห์	วิจารณ์	รูปแบบ	แนวคิด	เน้ือหาของผลงานศิลปะ	ฝึกพูดและ

เขียนวิจารณ์งานศิลปะ

0312312	 ศิลปะกับสิ่งแวดล้อมสำาหรับครู	 3(1-4-4)

  Art and Environment for Teacher 

	 	 รูปแบบ	ลักษณะ	แนวความคิด	วิวัฒนาการของศิลปะกับ

สิ่งแวดล้อมสำาหรับครูและฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีความ

สัมพันธ์กับแนวความคิดและสิ่งแวดล้อม

0312411	 สัมมนาทางการสอนศิลปศึกษา	 2(1-2-3)

  Seminar in Art  Education 

	 	 นำาเสนอประเด็นปัญหา		แนวทางแก้ไข	และการพัฒนาทาง

การสอนศิลปะในรูปแบบสัมมนา

0312412	 ศิลปะทดลองสำาหรับครู	 3(1-4-4)

  Experimental  Art for Teacher 

	 	 การทดลอง	ปฏิบัติ	เพ่ือค้นหาเทคนิค	แนวทางใหม่	ๆ	เพ่ือ

นำาไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาการสอน	

	 0312413	 ศิลปะอาเซียนสำาหรับครู	 2(2-0-4)

  ASEAN Arts for Teacher 

	 	 ศึกษา	วิเคราะห์	เปรียบเทียบ	รูปแบบ	เน้ือหา	แนวคิด	เทคนิค

และเอกลักษณ์ศิลปะของกลุ่มประเทศอาเซียน					

	 0312421	 การวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา	 2(2-0-4)

  Measurement and Evaluation in Art Education

	 	 หลักการวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา	วิธีการประเมิน

ผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติ	และการออกแบบเครื่องมือการประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับการเรียนรู้ทางศิลปศึกษา		

0312422	 การสอนศิลปศึกษา	 3(1-4-4)

  Teaching of  Art  Education 

	 	 การวิเคราะห์หลักสูตร	การจัดทำาแผนการเรียนรู้สาระศิลปศึกษา

เทคนิคการสอน		การใช้และสร้างสื่อการเรียนการสอน	การวัดและประเมินผล

และฝึกปฏิบัติการสอนในห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู

0601101	 วาดเส้น	1	 2(1-2-3)

	 	 Drawing	1	

	 	 ศึกษา	สังเกต	ถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติด้วยวิธีการเขียน

ให้ถูกต้องตามหลักทัศนียวิทยาและกายวิภาคของแบบจากแบบที่กำาหนดให้

ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานและนอกสถานที่

0601102	 วาดเส้น	2	 2(1-2-3)

	 	 Drawing	2	

	 	 บุรพวิชา	:	0601101		

	 	 ศึกษา	สังเกต	ถ่ายทอดรูปทรง	แสงเงาจากธรรมชาติด้วยวิธีการ

และเทคนิคต่างๆ	ของการวาดเส้น	เลือกใช้วิธีการและวัสดุให้เหมาะสมกับ

เนื้อหา	ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานและนอกสถานที่
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0601201	 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก	 2(2-0-4)

  History of Western Art 

	 	 ศึกษาประวัติความเป็นมา	โครงสร้างรูปแบบและแนวคิด

ของศิลปะตะวันตกในยุคสมัยต่าง	ๆ	ตั้งแต่ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึง

ปัจจุบัน		วิจารณ์และเปรียบเทียบคุณค่าทางศิลปะในยุคสมัยต่างๆ

0601205	 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก		 2(2-0-4)

  History of Eastern Art

	 	 ศึกษาประวัติความเป็นมา	โครงสร้าง	รูปแบบและแนวคิด

ของงานศิลปะซีกโลกตะวันออกในยุคสมัยต่าง	ๆ	โดยเน้นงานศิลปะอินเดีย

จีน		ญี่ปุ่น	พม่า	ชวา	และขอม

0601209	 ศิลปะพื้นถิ่น	 2(2-0-4)

  Vernacular Art 

	 	 ศึกษาความเป็นมา	ความสำาคัญ	แนวความคิด	บริบทที่เก่ียวกับ

ศิลปะพื้นถิ่น	และวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะพื้นถิ่น

0601213	 วิวัฒนาการศิลปะในประเทศไทย	 2(2-0-4)

  Art Evolution in Thailand 

	 	 วิวัฒนาการของศิลปะในประเทศไทย		วิเคราะห์รูปแบบ

เน้ือหา	วิ ธีการ	แนวความคิดและปัจจัยทางสังคมท่ีส ่งผลต่อรูปแบบทาง

ศิลปะ

0601303	 ศิลปะร่วมสมัย	 2(2-0-4)

  Contemporary Art 

	 	 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย

โดยเน้นเน้ือหาที่สัมพันธ์กับปรัชญา	แนวคิด	และรูปแบบในการสร้างสรรค์

ศิลปะของศิลปินในปัจจุบัน

0601305	 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานศิลปะ	 2(2-0-4)

  English for Art 

	 	 ศึกษา	และฝึกทักษะการพูด	การอ่าน	การเขียนภาษาอังกฤษ

สำาหรับศิลปะ	เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร	แสดงความคิดเห็น	นำาเสนอแนว

ความคิดและเนื้อหาของผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ

0601306	 การวิจัยทางศิลปะ	 2(1-2-3)

  Art  Research 

	 	 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิจัยทางศิลปะ	การสังเคราะห์งานวิจัย

และการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางศิลปะ	ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยทาง

ศิลปะตามความสนใจ

0601314	 จิตรกรรมทิวทัศน์	 2(1-2-3)

  Landscape  Painting 

	 	 ศึกษาและฝึกปฏิบัติจิตรกรรมทิวทัศน์	โดยเน้นทัศนียวิทยา

ของรูปทรง	สี	ฝึกเขียนภานอกสถานท่ีด้วยเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม

0601326	 เครื่องเคลือบดินเผา	 2(1-2-3)

  Ceramic 

	 	 ศึกษาความหมายและกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผา	ฝึกปฏิบัติการ

ขึ้นรูป	การเผา	การตกแต่ง	และการเคลือบผลิตภัณฑ์

0601344	 ศิลปะลายรดนำ้า	 2(1-2-3)

  Thai Lacquer and Gilt 

	 	 ศึกษาประวัติความเป็นมา	แนวคิด	เน้ือหา	รูปแบบ	และ

เทคนิควิธีการ		ปฏิบัติการเขียนศิลปะลายรดนำ้า

0601345	 ลายไทย	 2(1-2-3)

  Thai  Ornament  

	 	 ศึกษารูปแบบ		องค์ประกอบ		และกระบวนการเขียนลายไทย

ภาพไทย	ปฏิบัติการเขียน			ผูกลายและการเขียนตัวภาพไทย

0601404	 การวิเคราะห์งานศิลปะ		 2(2-0-4)

  Analyzing  Work of Art 

	 	 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์งานศิลปะโดยมุ่งเน้นใน

ประเด็นแนวความคิดเทคนิคและวิธีการท่ีใช้ในการสร้างสรรค์และบริบท

ทางสังคมที่ปรากฏในผลงานศิลปะ

0608111			 พื้นฐานการออกแบบ		 3(2-3-4)

  Introduction to Design 

	 	 หลักการออกแบบเบื้องต้น	ส่วนประกอบการออกแบบ

ที่มาแลกแนวคิดการออกแบบ	การจัดองค์ประกอบในการออกแบบ	ทฤษฎีสี

จิตวิทยาสี	การเขียนแบบภาพด้านภาพคลี่	ภาพสามมิติเพื่องานออกแบบ

0608354	 ศิลปหัตถกรรมประยุกต์	 2(1-2-3)

  Applied Handicraft

	 	 ความเป็นมา	แนวคิด	และวิธีการในการสร้างสรรค์รูปแบบ

ศิลปหัตถกรรมท้องถ่ิน		การประยุกต์รูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับ

ประโยชน์ใช้สอยในวิถีชีวิตปัจจุบัน		และฝึกออกแบบ

0612111	 หลักองค์ประกอบศิลป์	 2(1-2-3)

  Composition of Art 

	 	 ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนธาตุ	หลักการทางองค์ประกอบศิลป์

หลักการของความเป็นเอกภาพ	และฝึกปฏิบัติ

	 0612211	 ทัศนศิลป์เบื้องต้น	1	 3(1-4-4)

	 	 Visual	Art	Fundamental	1	

	 	 ประวัติความเป็นมาของจิตรกรรมและศิลปะภาพพิมพ์

ทักษะพื้นฐานทางจิตรกรรมโดยเน้นเทคนิคสีนำ้าและกระบวนการสร้างศิลปะ

ภาพพิมพ์ผิวนูน	และฝึกปฏิบัติ

0612212	 ทัศนศิลป์เบื้องต้น	2	 3(1-4-4)

	 	 Visual	Art	Fundamental	2	

	 	 ประวัติความเป็นมาของศิลปะไทยและประติมากรรม	ทักษะ

พ้ืนฐานทางศิลปะไทย	โดยเน้นการเขียนลายไทย	ภาพไทย	และกระบวนการ

ปั้นภาพนูนตำ่า	นูนสูง	และฝึกปฏิบัติ

0612214	 ทฤษฎีสี	 2(1-2-3)

  Color Theory 

	 	 หลักการเก่ียวกับทฤษฎีสีและการใช ้สี 	จิตวิทยาของสี	

บทบาทและความสำาคัญของสีในงานศิลปะ	และฝึกปฏิบัติ

0612215	 ศิลปะบำาบัด	 2(1-2-3)

  Art  Therapy 

	 	 ความหมาย		แนวคิด	ทฤษฎี		พัฒนาการของศิลปะบำาบัด

การใช้กระบวนการทางศิลปะเพ่ือการบำาบัด	และฝึกออกแบบการใช้กิจกรรม

ทางศิลปะเพื่อการบำาบัด

0612311	 จิตรกรรม	 3(1-4-4)

  Painting 

	 	 การสังเกตและถ่ายทอดจากแบบหุ่นนิ่ง	ทิวทัศน์	คน	และสัตว์

ตามระเบียบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและการสร้างสรรค์เบื้องต้น	โดยใช้

กระบวนการสีนำ้า	สีนำ้ามัน	สีอะคริลิค		และฝึกปฏิบัติ
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0612312	 ประติมากรรม	 3(1-4-4)

  Sculpture 

	 	 การสร้างสรรค์ประติมากรรมจากรูปทรงธรรมชาติ	และการปั้น

ภาพบุคคลลอยตัว		กรรมวิธีการทำาพิมพ์และการหล่อผลงาน	และฝึกปฏิบัติ

0612313	 ภาพพิมพ์	 3(1-4-4)

  Printmaking 

	 	 หลักการ	กระบวนการการสร้างศิลปะภาพพิมพ์ร่องลึก

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม		และฝึกปฏิบัติ

0612314	 จิตรกรรมฝาผนัง	 3(1-4-4)

  Mural Painting 

	 	 ประวัติความเป็นมา	คุณค่า		เอกลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง

ของไทย		กระบวนการของช่างไทยโบราณ		และฝึกปฏิบัติเชิงอนุรักษ์และ

สร้างสรรค์		

0612411	 โครงงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษา	 4(1-6-5)

  Creative Art Education Project 

	 	 เสนอหัวข้อโครงงานและปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ตามความสนใจเฉพาะบุคคล	ฝึกวิเคราะห์	วิจารณ์ผลงานสร้างสรรค์		

0612412	 ศิลปศึกษานิพนธ์	 6(0-18-0)

  Art  Education Thesis 

	 	 บุรพวิชา		:	0612411	

	 	 สร้างสรรค์งานศิลปศึกษานิพนธ์เฉพาะบุคคล	ภายใต้หัวข้อ

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศิลปศึกษานิพนธ์		โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา

ให้คำาแนะนำา	ควบคุม	ดูแล	จัดทำาเอกสารประกอบงานสร้างสรรค์และจัด

นิทรรศการแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 รอบรูคู้ค่ณุธรรม  พัฒนาภมูปิญัญาดา้นพชืศาสตร ์สูว่ถิเีกษตรสากล
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 เปน็หลกัสตูรทีมุ่ง่เนน้การผลติบัณฑติทีม่คีวามเขา้ใจและรอบรูอ้ยา่ง 
 แท้จริงในศาสตร์ทางด้านพืช รวมถึงมีทักษะในการปฏิบัติงาน ม ี
 จิตสำานึกต่อผู้บริโภคและใส่ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี 
 ทกัษะในการผสมผสานเทคโนโลยสีมยัใหมท่างดา้นการผลิตพืชเขา้ 
 กบัภมูปิญัญาท้องถิน่ เพือ่เพิม่ศกัยภาพและความสามารถดา้นการ 
 ผลิตพืช บัณฑิตจะสามารถเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ 
 ได้ต่อไปในอนาคต
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพือ่ผลติบณัฑติ สาขาวิชาพชืศาสตร ์ท่ีมีคณุธรรม จรยิธรรม ความ 
 รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านพืชศาสตร์ สามารถนำา 
  ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถประยุกต์ ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตพืช
 3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีอุดมการณ์และความรับผิดชอบต่อ 
  สังคมในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน มีจิตสำานึกที่ดี 
  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการผลิต 
  อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 4. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านพืชศาสตร์
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นหลักสูตร 
4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   107 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 35 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 20 หน่วยกิต
 วิชาเอก    46 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ  34 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
 การฝึกภาคสนาม (ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต) 300  
 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   107 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 35 หน่วยกิต
 0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
 0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
 0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
 0207241 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 0207291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
 0207251 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
 0207292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 20 หน่วยกิต
 0403251 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)
 0403271 ระบบเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0403272 การอารักขาพืชเบื้องต้น 3(2-3-4)
 0403301 สถิติสำาหรับการวิจัยทางพืชศาสตร ์ 3(3-0-6)
 0403371 อุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร 3(3-0-6)
 0403391 ธุรกิจการเกษตร 2(2-0-4)
 0403492 ส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6)
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 วิชาเอก    46 หน่วยกิต
  วิชาบังคับ  34 หน่วยกิต
 0403231 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4)
 0403311 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-3-4)
 0403321 การผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0403331 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช 3(2-3-4)
 0403332 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-4)
 0403333 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4)
 0403341 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)
 0403342 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)
 0403351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-3)
 0403361 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3(2-3-4)
 0403461 เทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับการผลิตพืช 3(2-3-4)
 0403481 สัมมนา  1(0-2-1)
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0403312 ปาล์มน้ำามัน 3(3-0-6)
 0403322 ผักเศรษฐกิจ 3(2-3-4)
 0403343 นิเวศวิทยาของแมลง 3(3-0-6)
 0403344 การผลิตเห็ดเชิงพาณิชย์ 3(2-3-4)
 0403352 การจัดการดินมีปัญหา `3(3-0-6)
 0403411 ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ 3(2-3-4)
 0403412 พืชน้ำามัน  3(2-3-4)
 0403413 ยางพารา  3(3-0-6)
 0403421 ไม้ผลเศรษฐกิจ 3(2-3-4)
 0403422 ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4)
 0403431 การอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ 3(2-3-4)
 0403441 หลักการจัดการแมลงศัตรูพืช 3(2-3-4)
 0403442 แมลงสำาคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-4)

 0403443 โรคพืชสำาคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-4)
 0403451 การวิเคราะห์ดินและพืช 3(2-3-4)
 0403452 เทคนิคการใช้และการอนุรักษ์ ดิน ปุ๋ย น้ำา 3(2-3-4)
 0403453 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-3-4) 
    ทรัพยากรดิน
 0403462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอก 3(2-3-4)
 0403463 เทคโนโลยีการตัดแต่งผักและผลไม้ 3(2-3-4)
    พร้อมบริโภค
 0403471 วนเกษตร  3(3-0-6)
 0403472 เกษตรอินทรีย์สำาหรับการผลิตพืช 3(3-0-6)
 0403473 การจัดการพืชเชิงบูรณาการ 2(1-3-2)
 0403491 ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3(3-0-6)
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนดังนี้
 0403482 โครงงานทางพืชศาสตร์ 2(0-6-0)
 0403484 ฝึกงานด้านพืชเฉพาะด้าน 4(0-12-0)
    หรือ
 0403483 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 การฝึกภาคสนาม  300 ชั่วโมง
 (ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตดังนี้)
 0400191 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 1 50 ชั่วโมง
 0400192 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 2 50 ชั่วโมง
 0403381 ฝึกงานด้านการผลิตพืชทั่วไป 200 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสงักดั ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาพืชศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0400191 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 1 50 ชั่วโมง 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
      0400192 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 2 50 ชั่วโมง
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0207251 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
............. ภาษาเลือก 3(3-0-6) 0207292 ปฏิบัติการพันธุ์ศาสตร์ทั่วไป 1(0-3-0)
0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
0207241 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 0403231 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4)
0207291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 0403271 ระบบเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6)
0403251 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4) 0403272 การอารักขาพืชเบื้องต้น 3(2-3-4)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)
 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน	(ตามหลักสูตร	3	หน่วยกิต)	 3(3-0-6)
	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)
	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0204192	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	2	 1(0-3-0)
	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)
	 0400191	 ฝึกประสบการณ์การเกษตร	1	 50	ชั่วโมง	 0207192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)
	 	 	 	 0400192	 ฝึกประสบการณ์การเกษตร	2	 50	ชั่วโมง

	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 รวมหน่วยกิต	 20

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชาพืชศาสตร์

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0207251	 พันธุศาสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)
	 .............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 0207292	 ปฏิบัติการพันธุ์ศาสตร์ทั่วไป	 1(0-3-0)
	 0204348	 ชีวเคมี	 3(3-0-6)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)
	 0204399	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)
	 0207241	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)	 0403231	 หลักการขยายพันธุ์พืช	 3(2-3-4)
	 0207291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)	 0403271	 ระบบเกษตรเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 0403251	 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น	 3(2-3-4)	 0403272	 การอารักขาพืชเบื้องต้น	 3(2-3-4)
	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 20
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0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
   Basic Mathematics
   ศึกษาคณิตศาสตร์และปัญหาจริง กระบวนการแก้ปัญหา 
ความหมายและบทประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธุ์ 
สมการเชิงผลต่าง การประมาณฟังก์ชัน และการประมาณผลเฉลย
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ของแขง็ ของเหลว แกส๊ สารสะลาย อณุหพลศาสตร์
เบื้องต้น และจลนศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101
   ศึกษาเกี่ยวกับสมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้าเคมีอินทรีย์
เบื้องต้น และสารชีวโมเลกุล
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
   Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204191
   ฝีกการทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพ้ืนฐาน 2 
0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
   Biochemistry
   ศึกษาชนิด โครงสร้าง สเตอริโอเคมี และหน้าที่สำาคัญ
ของสารชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการ เมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ การควบคุม
กระบวนการเมตาบอลิซึมและการควบคุมทางพันธุกรรม

0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
   Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192
   ปฏิบัติการเก่ียวกับเคมีเทคนิคทางชีวเคมี เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต 
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในทางชีววิทยา
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสรา้งและหนา้ทีข่องเซลล ์กระบวนการ เมตาบอลซิมึ การสงัเคราะห์
ดว้ยแสง การหายใจระดบัเซลล ์วฎัจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถา่ยทอดลักษณะทางพนัธุกรรม ววิฒันาการของส่ิงมีชวีติ พฤตกิรรม 
และนเิวศวทิยา การจัดการหมวดหมูแ่ละความหลากหลายของสิง่มชีวีติ
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principles of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจ และการคายน้ำา สารควบคมุการเจรญิเติบโตและตอบสนอง
การสบืพนัธ์ุของพืช ศกึษาโครงสรา้งและการทำางานของระบบตา่งๆ ใน
รา่งกายสตัว ์ไดแ้ก ่ระบบหอ่หุม้รา่งกาย ระบบโครงรา่งและการเคลือ่นท่ี 
ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบภูมคิุม้กัน โภชนาการและระบบยอ่ยอาหาร 
การหายใจ การรกัษาสมดุลและการขับถ่าย ระบบประสาทและอวยัวะรบั
สมัผสั ฮอรโ์มนและระบบต่อมไรท้อ่ ระบบสบืพนัธ์ุและการเจรญิเตบิโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0403301 สถิติสำาหรับการวิจัยทางพืชศาสตร์ 3(3-0-6) 0403311 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-3-4)
0403371 อุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร 3(3-0-6) 0403321 การผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
0403391 ธุรกิจการเกษตร 2(2-0-4) 0403332 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-4)
0403341 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4) 0403333 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4)
0403331 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช 3(2-3-4) 0403351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-6)
0403342 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4) 0403361 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3(2-3-4)
0403381 ฝึกงานด้านการผลิตพืชทั่วไป 200 ชั่วโมง 0403..... วิชาเอกเลือก 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0403461 เทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับการผลิตพืช 3(2-3-4) 0403482 โครงงานทางพืชศาสตร์ 2(0-6-0)
0403481 สัมมนา  1(0-2-1) 0403484 ฝึกงานด้านพืชเฉพาะด้าน 4(0-12-0)
0403492 ส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6)  หรือ 
0403..... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0403483 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0403..... วิชาเอกเลือก 3(.........)
0403..... วิชาเอกเลือก 3(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   22   รวมหน่วยกิต   6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0403461	 เทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับการผลิตพืช	 3(2-3-4)	 0403482	 โครงงานทางพืชศาสตร์	 2(0-6-0)
	 0403481	 สัมมนา	 1(0-2-1)	 0403484	 ฝึกงานด้านพืชเฉพาะด้าน	 4(0-12-0)
	 0403492	 ส่งเสริมการเกษตร	 3(3-0-6)	 	 หรือ
	 0403.....	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0403483	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 0403.....	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 0403.....	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	
	 	 รวมหน่วยกิต	 22	 	 รวมหน่วยกิต	 6

	 	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	143	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0403301	 สถิติสำาหรับการวิจัยทางพืชศาสตร	์ 3(3-0-6)	 0403311	 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ	 3(2-3-4)
	 0403371	 อุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร	 3(3-0-6)	 0403321	 การผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ	 3(3-0-6)
	 0403391	 ธุรกิจการเกษตร	 2(2-0-4)	 0403332	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์	 3(2-3-4)
	 0403341	 กีฏวิทยาเบื้องต้น	 3(2-3-4)	 0403333	 การปรับปรุงพันธุ์พืช	 3(2-3-4)
	 0403331	 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช	 3(2-3-4)	 0403351	 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 3(3-0-6)
	 0403342	 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น	 3(2-3-4)	 0403361	 เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวพืชสวน	 3(2-3-4)
	 0403381	 ฝึกงานด้านการผลิตพืชทั่วไป	 200	ชั่วโมง	 0403.....	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 รวมหน่วยกิต	 21
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0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 2
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 2
0207241 จุลชีววิทยา  3(3-0-6)
   Microbiology
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   ศกึษาเกีย่วกบัโครงสรา้ง ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัการเจรญิเติบโต 
การสืบพันธุ์ และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ตลอดจนศึกษาถึงความ
สัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร น้ำา ดิน อุตสาหกรรม การสาธารณสุข 
โรคภัยไข้เจ็บ และภูมิคุ้มกัน
0207251 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
   General Genetics
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะและความผันแปรลักษณะทั้ง
ในระดับเซลล์ และระดับประชากร หลักการของพันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งพันธุศาสตร์มนุษย์และวิวัฒนาการ
0207291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
   Microbiology Laboratory
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   เทคนิค ในการปฏิบัติที่ สอดคล้องกับ เนื้ อหาวิชา 
จุลชีววิทยา
0207292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป 1(0-3-0)
   General Genetics Laboratory
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   ปฏบิตักิารทางพนัธศุาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัเนือ้หารายวชิา
พันธุศาสตร์
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ การ
สั่นและคลื่น แสง เสียง อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนาม
แม่เหล็ก และฟิสิกส์แผนใหม่
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0403231 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4)
   Principle of Plant Propagation
   บุรพวิชา : 0403272
   ศกึษาความหมาย ความสำาคญั และประเภทของการขยาย
พันธุ์พืช หลักการ ขั้นตอน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช
ทั้งแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ การจัดเตรียมแปลงเพาะ การสร้างและจัด
สถานทีเ่พื่อใช้ในการขยายพันธุพ์ืช ระบบน้ำาและสารฮอร์โมนที่สง่เสริม
การขยายพันธุ์พืช และฝึกปฏิบัติ
0403251 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)
   Introduction to Soil Science
   ศึกษาถงึความสำาคญัของดนิ ความรู้ทั่วไปของการเกดิดนิ  
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ความอุดมสมบูรณ์
ของดินและธาตุอาหารพืช การสำารวจและจำาแนกดิน ชนิดของดินใน
ประเทศไทย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและท่ีดิน การจัดการ
และการอนุรักษ์ดินและน้ำา และฝึกปฏิบัติ

0403271 ระบบเกษตรเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Agricultural Systems
   ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเกษตรกรรม ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การจัดการดิน น้ำา อากาศ ปัจจัยที่มีผล
ต่อการผลิต ประสิทธิภาพของระบบการผลิต การผลิต และการตลาด
ทางการเกษตร รวมถึงความสำาคัญของเกษตรพื้นฐานกับอุตสาหกรรม
เกษตรที่เกี่ยวข้อง
0403272 การอารักขาพืชเบื้องต้น 3(2-3-4)
   Introduction to Plant Protection  
   ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับศัตรูพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ 
แมลง โรคพืช และวัชพืช โดยให้รู้จักชนิด ประเภทการจำาแนก ตลอด
จนการป้องกันกำาจัดเบื้องต้นได้ และฝึกปฏิบัติ
0403301 สถิติสำาหรับการวิจัยทางพืชศาสตร ์ 3(3-0-6)
    Statistics for Plant Science Research
   ศึกษาสถิติสำ าหรับการวิ จัยทางพืชศาสตร์  ได้แก่  
สหสัมพันธ์  แผนการทดลอง การวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด  
แบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์  แบบลาตินสแควร์  แบบแฟคทอเรียล
และแบบสพรทิพลอท  การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการแปลผลการทดลอง
0403311 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ 3(2-3-4)
   Economic Field Crop Production
   บุรพวิชา : 0403272
   ศึกษาความสำาคัญของการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ ปัจจัยสิ่ง
แวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยว และ
การตลาด ตลอดจนศกึษาลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องพชืไรเ่ศรษฐกจิ
ที่สำาคัญในแปลงปลูกและในห้องปฏิบัติการ ศึกษากรณีตัวอย่างพืชไร่
เศรษฐกิจที่สำาคัญของภาคใต้
0403312 ปาล์มน้ำามัน  3(3-0-6)
   Oil Palm 
   ศกึษาความสำาคญัทางเศรษฐกจิ ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
การคดัเลอืกและขยายพนัธุ ์การปลูก การดแูลรกัษา การเกบ็เก่ียวปาล์ม
น้ำามัน การจัดการผลผลิต การตลาดในและต่างประเทศ และการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตปาล์มน้ำามัน
0403321 การผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
   Economic Horticultural Crop Production
   บุรพวิชา : 0403272
   ศึกษาความสำาคัญของการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิต เทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยว 
และการตลาดของกลุ่มพืชสวนเศรษฐกิจ  ศึกษากรณีตัวอย่างพืชสวน
เศรษฐกิจที่สำาคัญของภาคใต้
0403322 ผักเศรษฐกิจ  3(2-3-4)
   Economic Vegetable 
   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักเศรษฐกิจ ถิ่น
กำาเนดิ การจำาแนกประเภท การขยายพนัธุ ์การเลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมาะ
สมในการจัดการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ การตลาด การผลิตผักทางเลือก การผลิตผัก
ไม่ใช้ดิน และฝึกปฏิบัติ
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0403331 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช 3(2-3-4)
   Physiology for Crop Production
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   ศึกษาความสำาคัญ บทบาท และกลไกของกระบวนการ
ทางเคม ีและฟสิกิสภ์ายในตน้พชื โครงสร้างของเซลลพื์ช ความสมัพนัธ์
ระหว่างน้ำากับเซลล์พืช การคายน้ำาและการลำาเลียงน้ำา การเคลื่อนย้าย
ธาตุอาหาร กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ ธาตุอาหาร และ
ฮอร์โมน การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืช เพื่อนำามาใช้ในการ
ผลิตพืช และฝึกปฏิบัติ
0403332 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3(2-3-4)
   Seed Science and Technology
   บุรพวิชา : 0403272
   ศึกษาความสำาคัญและความหมายของเมล็ดพันธุ์  
โครงสร้างองค์ประกอบทางเคมี และการพัฒนาเมล็ดพันธ์ุ การงอก 
ความแข็งแรง และการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษา การ
ปรับปรุงสภาพ การควบคุมคุณภาพและการตรวจประเมินคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ และฝึกปฏิบัติ
0403333 การปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-3-4)
   Improvement of Plant Breeding
   บุรพวิชา : 0207251
   ศึกษาหลักการ ความสำาคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช 
วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การสร้างความ
ปรวนแปรในพชื การอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชื การปรบัปรงุพนัธุพ์ชืตา้นทาน
โรคและแมลง และฝึกปฏิบัติ
0403341 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)
   Introduction to Entomology
   บุรพวิชา : 0403272
   ศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และวงจรชีวิตของแมลง การ
เปลีย่นรปูรา่งของแมลงในแต่ละวัย ระบบภายในของแมลง การจำาแนก
แมลงในระดับอันดับและระดับวงศ์ วิธีการจับ เก็บ และรักษาตัวอย่าง
แมลงเพื่อการศึกษา วิจัย และฝึกปฏิบัติ
0403342 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)
   Introduction to Plant Pathology
   บุรพวิชา : 0207241 และ 0207291
   ศึกษาความสำาคัญของโรคพืช สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดโรค กระบวนการเกิดโรค ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อสาเหตุกับพืช
อาศัย ลักษณะอาการของโรค การแพร่ระบาด การวินิจฉัยสาเหตุของ
โรคพืช หลักการควบคุมกำาจัดโรคพืช และตัวอย่างของโรคพืชที่สำาคัญ 
และฝึกปฏิบัติ
0403343 นิเวศวิทยาของแมลง 3(3-0-6)
   Insect Ecology
   ศึกษาสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการแพร่กระจายของ
แมลง ลักษณะถิ่นอาศัยของแมลงในอันดับต่างๆ ปัจจัยทางชีวภาพ
และกายภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรแมลง  ความ
สมัพนัธ์ของพชืกับแมลง  รวมทัง้พฤตกิรรมของแมลงทัง้ทีเ่กดิจากปจัจัย
ภายนอกที่มากระทบและเกิดจากกระบวนการภายในร่างกาย 
0403344 การผลิตเห็ดเชิงพาณิชย์ 3(2-3-4)
   Mushroom Production for
   Commercial Purposes
   บุรพวิชา : 0207241 และ 0207291
   ศึกษาการจำาแนกชนิดของเห็ด ลักษณะเห็ดที่เป็นพิษและ
เห็ดที่ใช้บริโภค เทคนิคและข้ันตอนการแยกเชื้อ การผลิตหัวเชื้อ การ
เพาะเลี้ยง การป้องกันกำาจัดศัตรูเห็ดที่สำาคัญ และฝึกปฏิบัติ

0403351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-6)
   Soil Fertility
   บุรพวิชา : 0403251
   ศึกษาปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธรรมชาติ 
ความสำาคัญ และความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช ความสัมพันธ์
ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช วิธีการปรับปรุงธาตุอาหาร
ของพืชตามคุณสมบัติของดิน ปัญหาเก่ียวกับความสมบูรณ์ของดินใน
ประเทศไทยและการแก้ปัญหา
0403352 การจัดการดินมีปัญหา 3(3-0-6)
   Management of Problem Soils
   บุรพวิชา : 0403251
   ศึกษาการเกิดของดินที่มีปัญหาในประเทศไทย ลักษณะ
การกระจาย ขอ้จำากดั การแกป้ญัหาดนิกรด ดนิเคม็ ดนิโซดกิ ดนิอินทรีย ์
ดินทรายจัดและดินที่มีปัญหาอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางจัดการทรัพยากร
ดินในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้สูงสุด
0403361 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3(2-3-4)
   Postharvest Technology of Horticultural Crop
   บุรพวิชา : 0403311 หรือ 0403321
   ศึกษาความสำาคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช
สวน การสูญเสียหลังการเก็บเก่ียวและการควบคุม การเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี คุณภาพและมาตรฐานของผลิตผลพืชสวน 
วิธีการเก็บเกี่ยว การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และฝึกปฏิบัติ
0403371 อุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร 3(3-0-6)
   Agricultural Meteorology 
   ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา ปัจจัยภูมิ
อากาศและสภาวะโลกร้อนที่มีอิทธิพลต่อการเกษตร ชนิดและการใช้
เครื่องมือตรวจอากาศ การวิเคราะห์และการประยุกต์ข้อมูลภูมิอากาศ
เพื่อการจัดการให้เหมาะสมในการจัดการด้านการเกษตรกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน
0403391 ธุรกิจการเกษตร 2(2-0-4)
   Agribusiness
   ศึกษาบทบาท ลักษณะ และส่วนประกอบต่างๆ ของ
ธุรกิจการเกษตร มูลค่าของส่วนประกอบธุรกิจการเกษตรต่อรายได้
ประชาชาติ ลักษณะของธุรกิจการเกษตรของไทย สถาบันและสินเชื่อ
การเกษตร วิเคราะห์ปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
โดยใชก้รณตีวัอยา่งของการดำาเนนิธรุกจิตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำาคัญ
0403411 ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ 3(2-3-4)
   Local Rice of the South
   บุรพวิชา : 0403311
   ศึกษาความหมายและความสำาคัญของข้าวพื้นเมือง การ
รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองข้อมูลการผลิตข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ ความ
หลากหลายและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองที่สำาคัญ
ในภาคใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดการดูแลรักษา การเก็บเก่ียว คุณค่าทางโภชนาการและการใช้
ประโยชน์ และแนวทางการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง  ศึกษาดู
งานกลุ่มผู้ผลิตข้าวพ้ืนเมืองในชุมชน และการพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ พร้อมวิเคราะห์และวิจารณ์  
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0403412 พืชน้ำามัน  3(2-3-4)
   Oil Crop 
   บุรพวิชา : 0403311
   ศกึษาการผลติพชืน้ำามันท่ีมีความสำาคญัทางเศรษฐกจิ ถิน่
กำาเนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจำาแนกประเภท การขยายพันธุ์ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การ
ใช้ประโยชน์ และการตลาด นำาเสนอกรณีตัวอย่างการจัดการผลิตพืช
น้ำามัน พร้อมวิเคราะห์และวิจารณ์
0403413 ยางพารา  3(3-0-6)
   Rubber 
   ศกึษาความสำาคญัทางเศรษฐกจิ ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์
การคดัเลอืกและขยายพนัธุ ์การปลกู การจดัการสวนยางพารา การเก็บ
เกี่ยว การแปรรูปยางพารา การตลาดในและต่างประเทศ และวิถีชีวิต
การผลิตยางพาราของคนในท้องถิ่น
0403421 ไม้ผลเศรษฐกิจ 3(2-3-4)
   Economic Fruit Crop 
   บุรพวิชา : 0403321
   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลเศรษฐกิจ ถ่ิน
กำาเนดิ การจำาแนกประเภท การขยายพนัธุ ์การเลอืกเทคโนโลยกีารผลติ
ที่เหมาะสมในการจัดการ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ 
และการตลาด โดยนำาเสนอกรณตีวัอยา่งการจดัการผลติไมผ้ลเศรษฐกจิ 
พร้อมวิเคราะห์และวิจารณ์
0403422 ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4)
   Flower and Ornamental Plants 
   บุรพวิชา : 0403321
   ศกึษาลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องไม้ดอกไมป้ระดบั ถิน่
กำาเนดิ การจำาแนกประเภท การขยายพนัธุ ์การเลอืกเทคโนโลยกีารผลติ
ที่เหมาะสมในการจัดการ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ 
และการตลาด โดยนำาเสนอกรณีตัวอย่างการจัดการผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ พร้อมวิเคราะห์และวิจารณ์
0403431 การอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ 3(2-3-4)
   Seed Conservation
   ศกึษาความสำาคญัของการอนรุกัษเ์มลด็พนัธุ ์ลกัษณะทาง
สณัฐานวทิยาของเมลด็พนัธุ ์ประเมินความหลากหลายทางชวีภาพของ
เมล็ดพันธุ์พื้นเมืองที่สำาคัญในท้องถิ่น เทคนิคการเก็บตัวอย่าง รูปแบบ
วิธีการเก็บรักษา และแนวทางการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ กรณีศึกษาการ
อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ในชุมชน 
0403441 หลักการจัดการแมลงศัตรูพืช 3(2-3-4)
   Principles of Insect Management
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช หลักการ วิธีการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหม่ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ฝึกปฏิบัติการควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยการสำารวจ ประเมินความเสียหาย วินิจฉัยแนวทาง
ในการควบคุม ติดตามผลและประเมินผล
0403442 แมลงสำาคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-4)
   Economic Entomology
   บุรพวิชา : 0403272 
   ศกึษาลกัษณะ ถ่ินกำาเนดิ วงจรชวิีต และชวีวิทยาของแมลง
ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ทั้งแมลงที่เป็นประโยชน์
ต่อผลผลิตและแมลงท่ีสร้างความเสียหายต่อผลผลิต เทคโนโลยีและ
วทิยาการสมยัใหม่ในการพฒันาสายพนัธุห์รอืเพาะขยายพนัธุแ์มลงทีม่ี
ประโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจ รวมถึงภูมิปญัญาของชุมชนท้องถ่ินในการเพาะ
เลีย้งแมลงเพือ่การบรโิภคและสรา้งรายได ้ ฝกึปฏบิตักิารเพาะขยายพนัธ์ุ
แมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

0403443 โรคพืชสำาคัญทางเศรษฐกิจ 3(2-3-4)
   Diseases of Economic Plants
   บุรพวิชา : 0403342
   ศกึษาโรคทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายรา้ยแรงกบัพชืเศรษฐกจิ
ทีส่ำาคญั สาเหต ุลกัษณะอาการ สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การแพร่ระบาด
ของโรค การควบคมุ ปอ้งกนัและกำาจดัโรค ฝึกปฏบิตัวินิจิฉยัและควบคุม
โรคพืช
0403451 การวิเคราะห์ดินและพืช 3(2-3-4)
   Soil and Plant Analysis
   บุรพวิชา : 0403251 หรือ 0403272
   ศึกษาหลักการและวิธีการวิเคราะห์ดิน ความเหมาะสม
ระหว่างดินและพืชแต่ละชนิด การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ดิน การเตรียม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ดินและพืช การแปลความหมายของข้อมูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์  และฝึกปฏิบัติ
0403452 เทคนิคการใช้และการอนุรักษ์ดิน ปุ๋ย น้ำา 3(2-3-4)
   Soil, Fertilizer, Water Techniques
   Utilization and Conservation
   ศกึษาบทบาทของดนิ ปุย๋ และน้ำา ในการพฒันาเทคโนโลยี
การเกษตร การประเมินความอุดมสมบูรณ์ การเตรียมดินและการ
ปรบัปรงุดิน ศกึษาชนดิและคณุสมบัติของปุ๋ย หลกัการและวธีิการใชปุ้ย๋
และผลตกคา้ง สถานะของน้ำาในดนิ ความตอ้งการน้ำาของพชื เทคนคิการ
ใหน้้ำาและระบายน้ำา การจัดระบบความสมัพนัธข์องดนิ ปุ๋ย และน้ำา และ
วธีิการอนรุกัษ์ดนิและน้ำาเพือ่การเพิม่ผลผลิตพชืเศรษฐกจิ พรอ้มทัง้การ
ป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติ
0403453 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-3-4)
   ทรัพยากรดิน
   Information System for Land
   Resource Management
   บุรพวิชา : 0403251
   ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของทรัพยากรดิน 
ระบบสารสนเทศทรัพยากรดิน การใช้ระบบสารสนเทศทางเพื่อ
การจัดการทรัพยากรดิน การประเมินทรัพยากรดินเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน และฝึกปฏิบัติ
0403461 เทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับการผลิตพืช 3(2-3-4)
   Biotechnology for Plant Production
   บุรพวิชา : 0207251   
   ศึกษากระบวนการทางชีววิทยาของพืชในระดับโมเลกุล 
โครงสร้างและการทำางานของ ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การตัดต่อ
ยนี การถา่ยทอดยนีทีต่อ้งการเขา้สูเ่ซลลพ์ชืโดยใชพ้าหะและไมใ่ชพ้าหะ  
การสรา้งพชืจำาลองพนัธุ ์การขยายพนัธุพ์ชืโดยวธิรีวดเรว็ การกลายพนัธุ ์
พันธุวิศวกรรม และการนำาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชไปใช้ประโยชน์ใน
งานปรับปรุงพันธุ์พืช และฝึกปฏิบัติ
0403462 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัดดอก 3(2-3-4)
   Postharvest Technology of Cut Flowers
   บุรพวิชา : 0403361   
   ศึกษาความสำาคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตัด
ดอก การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการประเมินการสูญเสียหลัง
การเกบ็เกีย่ว วธิกีารเกบ็เกีย่ว ปฏบิตักิารหลงัการเก็บเกีย่ว การประเมนิ
คุณภาพและมาตรฐานของไม้ตัดดอก กระบวนการเก็บรักษาและการ
ตลาดของไม้ตัดดอก และฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว
ไม้ตัดดอก
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0403463 เทคโนโลยีการตัดแต่งผักและผลไม้ 3(2-3-4)
   พร้อมบริโภค
   Fresh-Cut Technology of Fruits
   and Vegetables
   บุรพวิชา : 0403362   
   ศึกษา หลักการ ความหมาย ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การตัดแต่งผักและผลไม้พร้อมบริโภค ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ การ
เปลีย่นแปลงทางกายภาพและชวีภาพของผลติภณัฑร์ะหวา่งการแปรรปู
และการเกบ็รกัษา การใช้เทคโนโลยเีพือ่ยดือายกุารเก็บรกัษาของผกัและ
ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค แนวโน้มของการตลาด และฝึกปฏิบัติการใช้
เทคโนโลยีการตัดแต่งผักและผลไม้พร้อมบริโภค
0403471 วนเกษตร  3(3-0-6)
   Agroforestry
   บุรพวิชา : 0403452
   ศกึษาหลกัการ ความสำาคญั และความรูเ้ก่ียวกบัวนเกษตร 
วิธีการจัดการการปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับพืชไร่ พืชสวน พืชอาหารสัตว์ 
ปศุสัตว์และประมง ตัวอย่างวนเกษตรในประเทศไทย
0403472 เกษตรอินทรีย์สำาหรับการผลิตพืช 3(3-0-6)
   Organic Agriculture for Plant Production
   ศึกษา ความหมาย ความสำาคัญ รูปแบบ วิธีการ และ
มาตรฐานของเกษตรอนิทรยี ์การผลติพชื การปอ้งกนัโรคและแมลงภาย
ใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
0403473 การจัดการพืชเชิงบูรณาการ 2(1-3-2)
   Integrated Plant Management
   ศึกษา วิเคราะห์ การจัดการด้านพืชศาสตร์โดยบูรณา
การความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการ
ตลาดทั้งระดับชาติและนานาชาติ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้าน
พืชศาสตร์ พร้อมวิเคราะห์และวิจารณ์
0403481 สัมมนา  1(0-2-1)
   Seminar
   สมัมนาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพชืศาสตร ์หรอืเทคโนโลยี
การผลิตพืช 
0403482 โครงงานทางพืชศาสตร์ 2(0-6-0)
   Plant Science Project
   ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านพืชศาสตร์ จัดทำารายงาน
และนำาเสนอผลงาน 
0403483 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ดำาเนิน
งานเกี่ยวข้องทางพืชศาสตร์ตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 
ภาคเรียน 

0403484 ฝึกงานด้านพืชเฉพาะด้าน 4(0-12-0)
   Internship Plant Field Work  
   บุรพวิชา : 0403381
   ฝึกงานด้านพืช หรือเทคโนโลยีการผลิตพืชเฉพาะด้านใน
หน่วยงานที่ดำาเนินงานเก่ียวข้องทาง พืชศาสตร์ โดยนำาเสนอผลการ
ฝึกงานด้วยวาจาและเขียนรายงาน
0403491 ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3(3-0-6)
   Seed Business
   ศึกษาความสำาคัญของธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ สถานการณ์การ
ผลติเมลด็พนัธ์ุในปจัจุบัน ธุรกจิเมลด็พนัธ์ุพชืไร ่ผกั และไมด้อก ขัน้ตอน 
มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการจำาหน่าย ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ นำาเสนอกรณีตัวอย่างธุรกิจการผลิตเมล็ด
พันธุ์ วิเคราะห์และวิจารณ์
0403492 ส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6)
   Agricultural Extension
   ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิด และรูปแบบของการ
สง่เสรมิการเกษตร บทบาทของภาครฐัและเอกชนต่อการดำาเนนิงานสง่
เสรมิการเกษตรในปจัจบุนั เนน้ศกึษาความเหมาะสม ปญัหา ปัจจัย แนว
โน้ม และแนวคิดใหม่ที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานการส่งเสริมการเกษตร 
การฝึกภาคสนาม
0400191 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 1 50 ชั่วโมง
   Agricultural Experience 1 
   ฝึกงานพื้นฐานด้านการเกษตร การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
ทางด้านการเกษตร เทคนิควิธีการปลูก พืชสวน การผลิตผัก การบำารุง
รักษาดิน การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ และนำาเสนอ
ผลการฝึกงานในเชิงวิชาการ
0400192 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 2 50 ชั่วโมง
   Agricultural Experience 2
   ฝึกงานพื้นฐานด้านการเกษตร เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจเบื้องต้น การจัดการโรงเรือน การใช้เครื่องมือฟาร์ม ระบบ
การจัดการฟาร์มเบื้องต้น และนำาเสนอผลการฝึกงาน
0403381 ฝึกงานด้านการผลิตพืชทั่วไป 200 ชั่วโมง
   Field Work in General Plant Production
   นิสิตฝึกงานด้านการผลิตพืช เทคนิควิธีการปลูกพืชสวน
และพชืไรเ่ศรษฐกิจภายในแปลงปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยแีละการ
พัฒนาชุมชนและในหน่วยงานราชการภายนอกที่ดำาเนินงานเกี่ยวข้อง
ทางพืชศาสตร์ โดยนำาเสนอผลการฝึกงานด้วยวาจาและเขียนรายงาน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์ปฏิบัติด้านสัตวศาสตร์
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 สัตวศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ 
 การใช้แนวทางและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการผลิตอาหาร 
 เพื่อเลี้ยงประชากรของโลก ในอดีต สัตวศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนา 
 และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการผลิตที่ให้ผลผลิตสูง ผลผลิต 
 มีคุณภาพดี และผู้ผลิตได้รับผลตอบแทนสูง แต่ช่วงทศวรรษที่ผ่าน 
 มารวมทัง้แนวโนม้ในอนาคต การผลติปศสุตัว์ซึง่ใหค้วามสำาคญักบั 
 กระบวนการผลิตที่ไม่ทำาลายหรือเป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อม  
 และผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย ประกอบกับ 
 ประเทศที่นำาเข้าสินค้าปศุสัตว์จากประเทศไทย ได้มีมาตรการและ 
 มาตรฐานด้านคุณภาพเพิ่มข้ึนเป็นจำานวนมาก ทำาให้หน่วยงาน 
 ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตสินค้าต้อง 
 ปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ ดังนั้นใน 
 ภาพรวมของประเทศไทย จึงมีความต้องการนักวิชาการทาง 
 สัตวศาสตร์ท่ีมีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
 ดังกล่าว การปรับปรุงหลักสูตรนี้ มีการปรับปรุง ทั้งจำานวน 
 หน่วยกิต จำานวนรายวิชา คำาอธิบายรายวิชา การบริหารหลักสูตร  
 และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิต 
 ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรอบรู้ในวิชาการภาคทฤษฎีและมีทักษะการปฏิบัติใน 
  สาขาสัตวศาสตร์ ที่สามารถนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
 2. มีความสามารถในการใช้แนวทางและกระบวนการทาง 
  วิทยาศาสตร์ ความรู้และทักษะทางสัตวศาสตร์และสาขาอื่น 
  ทีเ่กีย่วขอ้ง ในการคดิวิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแกไ้ขปญัหา 
  หรือพัฒนางาน
 3. มคีวามสามารถในการสือ่สารและทำางานรว่มกบับคุคลอืน่ไดท้กุ 
  ระดบัอยา่งเหมาะสม มีการพฒันาตนเอง มีจรรยาบรรณวชิาชพี  
  และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ เปน็หลกัสตูร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 41 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 17 หน่วยกิต
 วิชาเอก    45 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ  33 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
 การฝึกภาคสนาม (ลงทะเบียนเรียน 300 ชั่วโมง
 โดยไม่นับหน่วยกิต) 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 41 หน่วยกิต
 0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
 0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
 0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
 0207241 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 0207251 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
 0207291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
 0207292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558246
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 239

 0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0219201 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 17 หน่วยกิต
 0402111 การผลิตสัตว์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0402281 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4)
 0402381 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3(3-0-6)
 0402382  การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
 0403251 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)
 0403273 การผลิตพืชและอารักขาพืชเบื้องต้น 3(2-3-4)
 วิชาเอก    45 หน่วยกิต
  วิชาบังคับ  33 หน่วยกิต
 0402311 ระบบการผลิตและการจัดการโคเนื้อ 3(2-3-4)
 0402312 ระบบการผลิตและการจัดการโคนม 3(2-3-4)
 0402331 หลักโภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6)
 0402332 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1(0-3-0)
 0402341 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6)
 0402342 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1(0-3-0)
 0402351 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6)
 0402361 สุขภาพและการป้องกันโรคสัตว์ 3(2-3-4)
 0402411 ระบบการผลิตและการจัดการสุกร 3(2-3-4)
 0402412 ระบบการผลิตและการจัดการสัตว์ปีก 3(2-3-4)
 0402413 การจัดการและการวางแผนธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6)
 0402431 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-4)
 0402491 สัมมนา  1(0-2-1)
  วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0402321 ระบบการผลิตและการจัดการแพะและแกะ 3(2-3-4)
 0402322 ระบบการผลิตและการจัดการ 3(2-3-4)
    สัตว์เศรษฐกิจทางเลือก
 0402323 ไข่และการฟักไข่ 3(2-3-4)
 0402333 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ 3(2-3-4)
 0402343 การเติบโตและการพัฒนาการของสัตว์ 3(2-3-4)
 0402371 หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 3(2-3-4)

 0402372 หลักวิทยาศาสตร์น้ำานม 3(2-3-4)
 0402383 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง 3(2-3-4)
 0402384 การจัดการและการอนุรักษ์สัตว์ป่า 3(3-0-6)
 0402385 ปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0402421 การผลิตสัตว์ปีกทางเลือก 3(2-3-4)
 0402432 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย 3(2-3-4)
 0402451 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ 3(2-3-4)
 0402452 เทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับการผลิตสัตว ์ 3(2-3-4)
 0402461 โรคสัตว์และการควบคุม 3(3-0-6)
 0402471 คุณภาพซากและการตัดแต่งซากสัตว์ 3(2-3-4)
 0402481 โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิต ิ 1(0-3-0)
    สำาหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร์
 0402482 การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ 3(3-0-6)
 0402483 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสัตว์ 3(3-0-6)
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนดังนี้
 0402492 ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0)
 0402393 ฝึกงานสัตวศาสตร์เฉพาะด้าน 4(0-12-0)
    หรือ
 0402494 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
 0402495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 การฝึกภาคสนาม   300 ชั่วโมง
 (ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตดังนี้)
 0400191 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 1 50 ชั่วโมง 
 0400192 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 2 50 ชั่วโมง
 0402391 ฝึกงานสัตวศาสตร์ทั่วไป 200 ชั่วโมง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรอืเลอืกเรยีนวชิาในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่โดยความเหน็ชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะฯ ที่หลักสูตรสังกัดทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0402111 การผลิตสัตว์เบื้องต้น 3(3-0-6)
0400191 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 1 50 ชั่วโมง 0400192 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 2 50 ชั่วโมง
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน		(ตามหลักสูตร	3	หน่วยกิต)	3(3-0-6)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)
	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0204192	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	2	 1(0-3-0)
	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0207102	 หลักชีววิทยา	2	 3(3-0-6)
	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0207192	 ปฏิบัติการชีววิทยา	2	 1(0-3-0)
	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0402111	 การผลิตสัตว์เบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 0400191	 ฝึกประสบการณ์การเกษตร	1	 50	ชั่วโมง	 0400192	 ฝึกประสบการณ์การเกษตร	2	 50	ชั่วโมง

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 20

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
   Basic Mathematics
   ศึกษาคณิตศาสตร์และปัญหาจริง กระบวนการแก้ปัญหา
ความหมายและบทประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธุ์ 
สมการเชิงผลต่าง การประมาณฟังก์ชัน และการประมาณผลเฉลย
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ของแขง็ ของเหลว แกส๊ สารสะลาย อณุหพลศาสตร์
เบื้องต้น และจลนศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101
   ศกึษาเกีย่วกบัสมดลุเคม ีกรด-เบส เคมไีฟฟา้ เคมอีนิทรยี์
เบื้องต้น และสารชีวโมเลกุล

0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204191
   การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 2
0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
   Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204102
   ศึกษาชนิด โครงสร้าง สเตอริโอเคมี และหน้าที่สำาคัญ
ของสารชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ การควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึม และการควบคุมทางพันธุกรรม

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0207251 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
............ ภาษาเลือก 3(3-0-6) 0207292 ปฏิบัติการพันธุ์ศาสตร์ทั่วไป 1(0-3-0)
0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
0207241 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
0207291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 0219201 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
0402281 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4) 0403273 การผลิตพืชและการอารักขาพืชเบื้องต้น 3(2-3-4)
0403251 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)
     รวมหน่วยกิต   22   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0402341 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6) 0402311 ระบบการผลิตและการจัดการโคเนื้อ 3(2-3-4)
0402342 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1(0-3-0) 0402312 ระบบการผลิตและการจัดการโคนม 3(2-3-4)
0402351 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6) 0402331 หลักโภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6)
0402382 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 0402332 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1(0-3-0)
0402381 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3(3-0-6) 0402361 สุขภาพและการป้องกันโรคสัตว์ 3(2-3-4)
0402...... วิชาเอกเลือก 3(.........) 0402...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........) ............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
0402391 ฝึกงานสัตวศาสตร์ทั่วไป 200 ชั่วโมง
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0402411 ระบบการผลิตและการจัดการสุกร 3(2-3-4) 0402492 ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0)
0402412 ระบบการผลิตและการจัดการสัตว์ปีก 3(2-3-4) 0402493 ฝึกงานสัตว์ศาสตร์เฉพาะด้าน 4(0-12-0)
0402413 การจัดการและการวางแผนธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6)  หรือ 
0402431 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-4) 0402495 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0402491 สัมมนา  1(0-2-1)   
0402...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
0402...... วิชาเอกเลือก 3(.........)
0402494 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)
0402492 ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0)
     รวมหน่วยกิต   22-23   รวมหน่วยกิต   6-7

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0207251	 พันธุศาสตร์ทั่วไป	 3(3-0-6)
............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 0207292	 ปฏิบัติการพันธุ์ศาสตร์ทั่วไป	 1(0-3-0)
0204348	 ชีวเคมี	 3(3-0-6)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)
0204399	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)
0207241	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)	 0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)
0207291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)	 0219201	 หลักสถิติเบื้องต้น	 3(3-0-6)
0402281	 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น	 2(2-0-4)	 0403273	 การผลิตพืชและการอารักขาพืชเบื้องต้น	 3(2-3-4)
0403251	 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น	 3(2-3-4)	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 							22	 	 รวมหน่วยกิต	 	 20

ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

0402341	 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์	 3(3-0-6)	 0402311	 ระบบการผลิตและการจัดการโคเนื้อ	 3(2-3-4)
0402342	 ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์	 1(0-3-0)	 0402312	 ระบบการผลิตและการจัดการโคนม	 3(2-3-4)
0402351	 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์	 3(3-0-6)	 0402331	 หลักโภชนศาสตร์สัตว์	 3(3-0-6)
0402382	 การวางแผนการทดลอง	 3(3-0-6)	 0402332	 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์	 1(0-3-0)
0402381	 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร	 3(3-0-6)	 0402361	 สุขภาพและการป้องกันโรคสัตว์	 3(2-3-4)
0402......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0402......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)
............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)
0402391	 ฝึกงานสัตวศาสตร์ทั่วไป	 200	ชั่วโมง   

	 	 รวมหน่วยกิต	 								19	 	 รวมหน่วยกิต	 	 19

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0402411	 ระบบการผลิตและการจัดการสุกร	 3(2-3-4)	 0402492	 ปัญหาพิเศษ	 3(0-9-0)
	 0402412	 ระบบการผลิตและการจัดการสัตว์ปีก	 3(2-3-4)	 0402493	 ฝึกงานสัตว์ศาสตร์เฉพาะด้าน	 4(0-12-0)
	 0402413	 การจัดการและการวางแผนธุรกิจฟาร์ม	 3(3-0-6)	 	 หรือ 
	 0402431	 อาหารและการให้อาหารสัตว์	 3(2-3-4)	 0402495	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 0402491	 สัมมนา	 1(0-2-1)	 	 	 	
	 0402......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 0402......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 0402494	 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	 1(0-3-0)	 	 	 	
	 0402492	 ปัญหาพิเศษ	 3(0-9-0)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 22	-	23	 	 รวมหน่วยกิต	 6	-	7

	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	146	หน่วยกิต
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0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
   Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีเทคนิคทางชีวเคมี เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ของสารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต 
และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลในทางชีววิทยา
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสรา้งและหนา้ท่ีของเซลล ์กระบวนการเมแทบอลิซึม การสงัเคราะห์
ดว้ยแสง การหายใจระดับเซลล ์วัฎจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถา่ยทอดลักษณะทางพนัธกุรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชวิีต พฤตกิรรม 
และนเิวศวทิยา การจดัการหมวดหมูแ่ละความหลากหลายของสิง่มชีวีติ
0207102 หลักชีววิทยา 2 3(3-0-6)
   Principles of Biology 2
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งของพชื สารอาหาร การดดูซมึ การลำาเลยีง 
การหายใจ และการคายน้ำา สารควบคมุการเจรญิเตบิโตและตอบสนอง
การสบืพนัธุข์องพืช ศกึษาโครงสรา้งและการทำางานของระบบต่างๆ ใน
รา่งกายสตัว ์ไดแ้ก ่ระบบหอ่หุม้รา่งกาย ระบบโครงรา่งและการเคลือ่นที ่
ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบภมูคิุม้กนั โภชนาการและระบบยอ่ยอาหาร 
การหายใจ การรกัษาสมดลุและการขบัถา่ย ระบบประสาทและอวยัวะรบั
สมัผสั ฮอรโ์มนและระบบตอ่มไรท้อ่ ระบบสบืพนัธุแ์ละการเจรญิเติบโต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207192 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 2
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 2
0207241 จุลชีววิทยา  3(3-0-6)
   Microbiology
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   ศกึษาเกีย่วกบัโครงสรา้ง ปจัจยัทีเ่กีย่วกบัการเจรญิเติบโต 
การสืบพันธุ์ และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ตลอดจนศึกษาถึงความ
สัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร น้ำา ดิน อุตสาหกรรม การสาธารณสุข 
โรคภัยไข้เจ็บ และภูมิคุ้มกัน
0207251 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
   General Genetics
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   ศึกษาการถ่ายทอดลักษณะและความผันแปรลักษณะทั้ง
ในระดับเซลล์ และระดับประชากร หลักการของพันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งพันธุศาสตร์มนุษย์และวิวัฒนาการ
0207291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
   Microbiology Laboratory
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   เทคนคิในการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกับเนือ้หาวิชาจลุชวีวทิยา
0207292 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป 1(0-3-0)
   General Genetics Laboratory
   บุรพวิชา : 0207102 และ 0207192
   ปฏบิตักิารทางพนัธศุาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัเนือ้หารายวชิา
พันธุศาสตร์

0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ การ
สั่นและคลื่น แสง เสียง อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนาม
แม่เหล็ก และฟิสิกส์แผนใหม่
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0214101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Computer
   ศกึษานยิาม ความหมาย และการทำางานของระบบเคร่ือง
คอมพวิเตอร ์โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ขอ้มลูและสารสนเทศคอมพวิเตอร ์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การรักษาความปลอดภัย
การใช้งาน การบำารุงรักษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
0219201 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Statistics
   ศึกษาสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไค
กำาลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจง การชักตัวอย่าง 
การประเมนิคา่และการทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารทดสอบด้วยซ ีการ
ทดสอบด้วยที การทดสอบด้วยเอฟ และการทดสอบด้วยไคกำาลังสอง 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
0402111 การผลิตสัตว์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Animal Production
   ศกึษาหลกัการผลติสตัวเ์บือ้งต้น การผลติสตัวเ์ศรษฐกจิที่
สำาคัญในประเทศไทย ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตสัตว์
และการตลาด
0402281 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to Agricultural Economics 
   ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทานและราคา
สินค้าเกษตร หลักการผลิตเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการตลาด
สินค้าเกษตร หลักการจัดการธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น สภาพการผลิต
และปัญหาทางการเกษตรของประเทศไทย
0402311 ระบบการผลิตและการจัดการโคเนื้อ 3(2-3-4)
   Beef Production Systems and Management
   บุรพวิชา : 0402111
   ศึกษาระบบการผลิตและการจัดการโคเนื้อ พันธุ์และการ
คัดเลือกพันธุ์ แผนการปรับปรุงพันธ์ุ โรงเรือน อุปกรณ์และเครื่องมือ 
การวางแผนและการจดัการฟารม์ ปญัหาในการผลติและการจดัการ การ
ตลาดและการลงทนุ กฎหมายและมาตรฐานฟารม์ทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทาง
การผลติแบบอนิทรยี ์การเลีย้งโคพืน้เมืองภาคใตใ้นบรบิทเชิงเศรษฐกจิ
และสงัคม โอกาสในการพฒันาศกัยภาพการใหผ้ลผลติของ โคพืน้เมอืง
ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชุมชน และฝึกปฏิบัติ
0402312 ระบบการผลิตและการจัดการโคนม 3(2-3-4)
   Dairy Production Systems and Management
   บุรพวิชา : 0402111
   ศึกษาระบบการผลิตและการจัดการโคนม พันธุ์และการ
คัดเลือกพันธุ์ แผนการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการการสืบพันธุ์ โรงเรือน 
อุปกรณ์และเครื่องมือ อาหารและการให้อาหาร การดูแลสุขภาพและ
ปอ้งกนัโรค การจัดการในระยะตา่งๆ การวเิคราะห ์ประสทิธภิาพในการ
ผลิตนมของฟาร์ม การตลาด กฎหมาย และมาตรฐานฟาร์มที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางการผลิตแบบอินทรีย์ และฝึกปฏิบัติ
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0402321 ระบบการผลิตและการจัดการ 3(2-3-4)
   แพะและแกะ  
   Goat and Sheep Production Systems
   and Management
   บุรพวิชา : 0402111
   ศึกษาระบบการผลิตและการจัดการแพะและแกะ พันธ์ุ
และการคัดเลือกพันธุ์ แผนการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการการสืบพันธุ์ 
โรงเรือน อุปกรณ์และเครื่องมือ อาหารและการให้อาหาร การดูแล
สขุภาพและป้องกนัโรค การจดัการในระยะตา่ง ๆ  การแปรรปูผลติภณัฑ ์
การตลาด กฎหมายและมาตรฐานฟารม์ทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทางในการผลติ
แบบอินทรีย์ และฝึกปฏิบัติ
0402322 ระบบการผลิตและการจัดการ 3(2-3-4)
   สัตว์เศรษฐกิจทางเลือก
   Alternative Economic Livestock
   Production Systems and Management
   บุรพวิชา : 0402111
   ศึกษาระบบการผลิตและการจัดการสัตว์เศรษฐกิจทาง
เลอืก พนัธุแ์ละการคดัเลอืกพนัธุ ์โรงเรอืน อปุกรณแ์ละเครือ่งมอื อาหาร
และการใหอ้าหาร การดูแลสขุภาพและปอ้งกันโรค การตลาด ขอ้กำาหนด 
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
0402323 ไข่และการฟักไข่ 3(2-3-4)
   Egg and Egg Incubation
   บุรพวิชา : 0402111
   ศกึษาคพัภวิทยาของสตัวป์กี การเก็บรกัษาไขฟ่กั หลกัการ
และวธิกีารฟกัไข ่ระบบการจดัการโรงฟกั การทำาพนัธุป์ระวตัขิองสตัวป์กี 
การคัดเพศและการเลี้ยงดูลูกสัตว์ปีกระยะแรก และฝึกปฏิบัติ
0402331 หลักโภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6)
   Principles of Animal Nutrition
   บุรพวิชา : 0204102
   ศกึษาโภชนะทีมี่ความสำาคญัตอ่สตัว ์ องคป์ระกอบ หนา้ที ่
และการขาดโภชนะของอาหารสตัว ์ ระบบยอ่ยอาหาร กระบวนการยอ่ย 
การดดูซมึ และการเปลีย่นแปลงของโภชนะในร่างกายสตัว ์วตัถุดิบและ
การประเมนิคณุคา่ทางเคมขีองวตัถดุบิอาหารสตัว ์ความตอ้งการโภชนะ
ของสัตว์เพื่อการดำารงชีพ การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต
0402332 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ 1(0-3-0)
   Animal Nutrition Laboratory
   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
หลักโภชนศาสตร์สัตว์
0402333 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ 3(2-3-4)
   Forage and Forage Management
   บุรพวิชา : 0402111 หรือ 0403272 หรือ 0403273
   ศึกษาความสำาคัญของพืชอาหารสัตว์ การจัดกลุ่มพืช
อาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การผลิตพืชอาหารสัตว์และการ
ใช้ประโยชน์ ปัจจัยที่มีต่อผลผลิตพืชอาหารสัตว์ การจัดการพืชอาหาร
สัตว์ให้เหมาะกับปริมาณและพฤติกรรมการกิน การตรวจวัดผลผลิต 
การถนอม และการประเมินคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ และ
ฝึกปฏิบัติ 
0402341 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(3-0-6)
   Animal Anatomy and Physiology
   บุรพวิชา : 0402111 
   ศกึษากายวภิาคและสรรีวิทยาเบือ้งตน้ของสตัว ์ระบบโครง
รา่งและกลา้มเนือ้ ระบบหายใจและหมุนเวียนเลือด ระบบขบัถา่ย ระบบ
ประสาท  และระบบต่อมไร้ท่อ

0402342 ปฏิบัติการกายวิภาค 1(0-3-0)
   และสรีรวิทยาของสัตว์  
   Animal Anatomy and Physiology Laboratory
   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
0402343 การเติบโตและการพัฒนาการของสัตว์ 3(2-3-4)
   Animal Growth and Development
   บุรพวิชา : 0207102
   ศึกษาระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ การสร้างเซลล์ไข่และ
อสุจิ การปฏิสนธิและการฝังตัวของตัวอ่อน การเปลี่ยนแปลงและการ
เจรญิพฒันาของร่างกายสัตวก่์อนคลอดและหลงัคลอด ปจัจยัทีมี่ผลต่อ
การเจรญิและการพฒันาของรา่งกายสตัว ์เทคโนโลยทีีเ่ก่ียวข้องกบัการ
เจริญและพัฒนาของตัวอ่อน และฝึกปฏิบัติ
0402351 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6)
   Improvement of Animal Breeding
   บุรพวิชา : 0207251
   ศึกษาหลักการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีที่ใช้ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
0402361 สุขภาพและการป้องกันโรคสัตว์ 3(2-3-4)
   Animal Health and Disease Prevention
   บุรพวิชา :  0207241  และ 0402111
   ศึกษาปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์ หลักสุขศาสตร์
สัตว์ข้ันพื้นฐาน และการสุขาภิบาลในฟาร์ม  การบันทึกสุขภาพ การ
ดูแลสุขภาพ และการป้องกันโรคสัตว์ในฟาร์ม ระบาดวิทยาของโรคที่
สำาคัญ วัคซีน ยา  และการเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม และฝึกปฏิบัติ
0402371 หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 3(2-3-4)
   Principlesof Meat Science
   บุรพวิชา : 0204348 
   ศึกษาความสำาคัญของวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ โครงสร้าง
และการทำางานของกล้ามเนื้อ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
เนื้อสัตว์ การจัดการสัตว์ก่อนฆ่า การทำาให้สลบ การฆ่าสัตว์ตามหลัก
มนุษยธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเนื้อและจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ 
คุณค่าทางโภชนะของเนื้อสัตว์ และฝึกปฏิบัติ
0402372 หลักวิทยาศาสตร์น้ำานม 3(2-3-4)
   Principles of Dairy Science
   บุรพวิชา : 0204348 และ 0402341
   ศึกษากายวิภาคและสรีรวิทยาของต่อมน้ำานม การสร้าง
และการหลัง่น้ำานม ระบบฮอรโ์มนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดัหลัง่น้ำานม สว่น
ประกอบทางเคมีและจุลินทรีย์ในน้ำานม คุณภาพ การประเมินคุณภาพ
และการควบคมุคณุภาพของน้ำานม ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่องคป์ระกอบ
ของน้ำานม เครื่องรีดนม ผลิตผลจากน้ำานม บรรจุภัณฑ์และการตลาด 
และฝึกปฏิบัติ
0402381 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3(3-0-6)
   Agricultural Information Technology
   ศกึษาความสำาคญัของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางการ
เกษตร แหลง่ขอ้มลู การเขา้ถงึ และวธีิการไดม้าซึง่ขอ้มลูทางการเกษตร 
การจดัการขอ้มลู การสรา้งและใชส้ือ่เพือ่การเผยแพรข่อ้มลู การประเมนิ
สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการเกษตร
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0402382 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
   Experimental Design
   บุรพวิชา : 0219201
   ศึกษาหลักการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์ การถดถอย การวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด แบบสุ่มตลอดในบล็อคสมบูรณ์ แบบลาตินสแควร์ แบบ 
แฟคทอเรียล และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
0402383 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง 3(2-3-4)
   Behavior of Farm Animals
   บุรพวิชา : 0402111
   ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์เล้ียงโดยอาศัยความรู้ทาง
กายวิภาคสรีรวิทยา พฤติกรรมทางสังคมและการสื่อสารของสัตว์
เลี้ยง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงในสภาวะต่างๆ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในสัตว์และการแก้ไข การควบคุมพฤติกรรม 
การนำาความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์มาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยง
และการผลิตสัตว์ และฝึกปฏิบัติ
0402384 การจัดการและการอนุรักษ์สัตว์ป่า 3(3-0-6)
   Wildlife Management and Conservation
   บุรพวิชา : 0207102
   ศกึษาชนดิ พฤติกรรม ชวีวทิยาทั่วไป นิเวศวิทยาของสตัว์
ป่าในประเทศไทยและในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การเพาะเลี้ยง การ
ขยายพนัธุส์ตัวป์า่หายากบางชนดิ  การจดัการสภาพการเลีย้งดทูีเ่หมาะ
สมในการเพาะเลี้ยง  ปัญหาและแนวทางในการอนุรักษ์  และกฎหมาย
เกี่ยวกับสัตว์ป่า 
0402385 ปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   Livestock and Environment
   ศกึษาความสมัพนัธข์องปศสุตัวร์ะบบตา่งๆ กบัสิง่แวดลอ้ม  
ปัญหาและผลกระทบของการผลิตและการแปรรูปปศุสัตว์ที่มีต่อสิ่ง
แวดล้อมและชุมชน การจัดการของเสียและการควบคุมมลภาวะที่เกิด
จากปศุสัตว์ การนำาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบการจัดการสิ่ง
แวดล้อมตามมาตรฐานสากล รวมทั้งข้อกำาหนดต่างๆ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
0402411 ระบบการผลิตและการจัดการสุกร 3(2-3-4)
   Swine Production Systems and Management
   บุรพวิชา : 0402111
   ศึกษาระบบการผลิตและการจัดการสุกร พันธุ์และการ
คัดเลือกพันธุ์ แผนการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการการสืบพันธุ์ โรงเรือน 
อุปกรณ์และเครื่องมือ อาหารและการให้อาหาร การดูแลสุขภาพ
และป้องกันโรค การวางแผนการทำาฟาร์ม ปัญหาในการผลิตและการ
จัดการ การตลาดและการลงทุน มาตรฐานฟาร์มที่เกี่ยวข้อง แนวทาง
การอนุรักษ์พันธุ์สุกรพื้นเมือง และฝึกปฏิบัติ
0402412 ระบบการผลิตและการจัดการสัตว์ปีก 3(2-3-4)
   Poultry Production Systems
   and Management 
   บุรพวิชา : 0402111
   ศกึษาระบบการผลติและการจดัการสตัว์ปกี พนัธ์ุและการ
คัดเลือกพันธุ์ แผนการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการการสืบพันธุ์ โรงเรือน 
อุปกรณ์และเครื่องมือ อาหารและการให้อาหาร การฟักไข่ การดูแล
สุขภาพและป้องกันโรค การวางแผนการทำาฟาร์ม ปัญหาในการผลิต
และการจัดการ การตลาดและการลงทุน มาตรฐานฟาร์มที่เก่ียวข้อง  
และฝึกปฏิบัติ

0402413 การจัดการและการวางแผนธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6)
   Farm Management and Business Plan 
   บุรพวิชา : 0402111  
   ศกึษาหลกัการจัดการ การคำานวณขนาดฟารม์ การวางผงั
ฟารม์ การจัดระบบภายในตามพระราชบัญญัติมาตรฐานฟารม์เลีย้งสตัว ์
การวิเคราะห์ต้นทุนและการทำาแผนธุรกิจฟาร์ม
0402421 การผลิตสัตว์ปีกทางเลือก 3(2-3-4)
   Alternative Poultry Production
   บุรพวิชา : 0402111
   ศึกษาการผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจทางเลือก การคัดเลือก
พันธุ์ การผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการ
เลี้ยงดูอาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล ปัญหาในการ
ผลิตและการจัดการ การตลาดและการลงทุน และฝึกปฏิบัติ
0402431 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-4)
   Animal Feed and Feeding
   บุรพวิชา : 0402331
   ศกึษาความสำาคญัและประเภทของอาหารสตัว ์ชนดิ สว่น
ประกอบ และคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารพิษ หรือ
สารขัดขวางการใช้ประโยชน์ของโภชนะ กรรมวิธีในการผลิต การเก็บ
รักษา และการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ การคำานวณสูตรอาหาร
และสารผสมลว่งหนา้ตามความตอ้งการโภชนะของสตัว ์การผสมอาหาร 
การให้อาหารสัตว์แต่ละชนิดในระยะต่างๆ โดยคำานึงถึงกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง สวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และฝึกปฏิบัติ
0402432 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย 3(2-3-4)
   Technology for Safety Feed Production
   บุรพวิชา : 0402331
   ศึกษาความสำาคัญของเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
ต่อความปลอดภัยของอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหารสัตว์ 
มาตรฐานอาหารสัตว์และโปรแกรมการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบท่ีใช้
ในการผลิตอาหารสัตว์ การแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์อาหารสัตว์ การ
กำาหนดสูตรอาหาร วัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้า
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล การตรวจสอบคณุภาพอาหารสตัวต์ามมาตรฐาน และการจดัการ
อาหารสตัวท์ีไ่มไ่ดม้าตรฐาน ระบบการตรวจสอบแบบยอ้นกลบั และฝกึ
ปฏิบัติ
0402451 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ 3(2-3-4)
   Animal Reproduction Technology
   บุรพวิชา : 0402341
   ศึกษากายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธ์ุของสัตว์เลี้ยง
ในฟาร์ม ระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการสร้าง
เซลลส์บืพนัธ์ุ การผสมเทยีมและเทคโนโลยอีืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับการสบืพนัธุ ์ 
และฝึกปฏิบัติ
0402452 เทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับการผลิตสัตว ์ 3(2-3-4)
   Biotechnology for Animal Production
   บุรพวิชา : 0204348 และ 0402111
   ศึกษาความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพสำาหรับการ
ผลิตสัตว์ การประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการวิจัยด้าน
การผลิตสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ การวินิจฉัยโรคสัตว์ เทคนิคการตัดต่อ
ยีน การถ่ายโอนยีน การโคลนนิ่ง การบำาบัดยีน และเทคนิคอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงาน 
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0402461 โรคสัตว์และการควบคุม 3(3-0-6)
   Animal Diseases and Disease Control
   บุรพวิชา : 0207241 และ 0402111
   ศึกษาโรคที่เกิดกับปศุสัตว์ รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด 
สาเหตุ อาการ ลักษณะการเข้าทำาลาย พยาธิวิทยา การวินิจฉัยโรค การ
รักษา การปอ้งกนั และการควบคมุ พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0402471 คุณภาพซากและการตัดแต่งซากสัตว์ 3(2-3-4)
   Carcass Quality and Cutting
   บุรพวิชา : 0402371
   ศกึษาการประเมินซากสตัวท้ั์งเชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ  
การนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ซาก การตัดแต่งซากสัตว์ท้ังแบบไทยและแบบสากล ลักษณะซากที่
ตลาดต้องการ การตัดแต่งชิ้นเนื้อ การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการ
จัดจำาหน่าย และฝึกปฏิบัติ
0402481 โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติสำาหรับ 1(0-3-0)
   การวิจัยทางสัตวศาสตร์
   Statistical Package for Animal
   Science Research 
   บุรพวิชา :  0402382
   ศกึษาและปฏิบัตกิารใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติ ิสำาหรบั
การวิจัยทางสัตวศาสตร์
0402482 การจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ 3(3-0-6)
    Livestock Waste Management
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับของเสียและสิ่งเหลือใช้จากฟาร์ม
ปศุสัตว์  ลักษณะของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ ปัญหามลภาวะที่เกิดจาก
ฟาร์มปศุสัตว์ ระบบและการจัดการของเสีย การผลิตแก๊สชีวภาพจาก
ของเสีย  และการนำาของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์มาใช้ประโยชน์ 
0402483 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสัตว์ 3(3-0-6)
   Local Wisdom in Animal Production
   ศกึษาความสำาคญั ความหมายของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้น
การผลติสตัว ์พนัธุแ์ละการคดัเลอืกพนัธุ ์อาหาร การจดัการ การปอ้งกนั
และรักษาโรค 
0402491 สัมมนา  1(0-2-1)
   Seminar
   สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสัตวศาสตร์ 
0402492 ปัญหาพิเศษ  3(0-9-0)
   Special Problems
   ศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์ จัดทำารายงาน
และนำาเสนอผลงาน

0402493 ฝึกงานสัตวศาสตร์เฉพาะด้าน 4(0-12-0)
   Internship in Animal Science
   ฝึกงานสัตวศาสตร์เฉพาะด้านในสถานประกอบการของ
รัฐบาลหรือเอกชน และนำาเสนอกระบวนการผลิตสัตว์อย่างครบวงจร
0402494 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-3-0)
   Preparation for Cooperative Education
   ศึกษาความรู้และฝึกทักษะที่จำาเป็นสำาหรับสหกิจศึกษา
0402495 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ดำาเนิน
งานเกี่ยวข้องทางสัตวศาสตร์ตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 
ภาคเรียน
0403251 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น 3(2-3-4)
   Introduction to Soil Science
   ศึกษาถงึความสำาคญัของดนิ ความรู้ทั่วไปของการเกดิดนิ  
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ความอุดมสมบูรณ์
ของดินและธาตุอาหารพืช การสำารวจและจำาแนกดิน ชนิดของดินใน
ประเทศไทย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน การจัดการ
และการอนุรักษ์ดินและน้ำา และฝึกปฏิบัติ
0403273 การผลิตพืชและอารักขาพืชเบื้องต้น 3(2-3-4)
   Introduction to Plant Production
   and Protection  
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการผลติ ระบบการปลกู การจำาแนก 
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืช การเขตกรรม และการจัดการ
ในการผลติพชื หลกัการปอ้งกนักำาจัดโรคและแมลงศตัรพืูช การควบคมุ
แมลงศตัรพูชืโดยชวีวธิ ีกระบวนการเกบ็เกีย่วและวทิยาการหลังการเกบ็
เกี่ยว  การแปรรูป การตลาด และฝึกปฏิบัติ การฝึกภาคสนาม
0400191 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 1 50 ชั่วโมง
   Agricultural Experience 1
   ฝึกงานพื้นฐานด้านการเกษตร การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
ทางด้านการเกษตร เทคนิควิธีการปลูกพืชสวน การผลิตผัก การบำารุง
รักษาดิน การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ และนำาเสนอ
ผลการฝึกงาน
0400192 ฝึกประสบการณ์การเกษตร 2 50 ชั่วโมง
   Agricultural Experience 2 
   ฝึกงานพื้นฐานด้านการเกษตร เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจเบื้องต้น การจัดการโรงเรือน การใช้เครื่องมือฟาร์ม ระบบ
การจัดการฟาร์มเบื้องต้น และนำาเสนอผลการฝึกงาน
0402391 ฝึกงานสัตวศาสตร์ทั่วไป 200 ชั่วโมง
   Field Work in General Animal Production
   ฝึกงานด้านการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล 
การผสมพันธุ์สัตว์ การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และนำาเสนอผลการ
ฝึกงาน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 รอบรูท้ฤษฎ ี มทีกัษะปฏบิตัดิา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและความก้าวหน้าทาง 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา 
 ประเทศ โดยรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นครัว 
 โลกที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของนานาชาติ  
 ประกอบกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความ 
 สำาคัญกับธุรกิจการแปรรูปอาหารในระดับชุมชนเพื่อสร้างราย 
 ไดใ้หก้บัประชากรในระดบัรากหญา้ การผลติบณัฑติใหมท่ีส่ามารถ 
 ประกอบอาชพีสว่นตวัไดจ้งึเปน็แนวทางในการพฒันาอตุสาหกรรม 
 อย่างย่ังยืน นอกจากนี้ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ได้จัดทำาเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับการเปิดสอนหลักสูตรระดับ 
 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประกอบ 
 กับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทย 
 ได้กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสำาหรับสอบขึ้นทะเบียน 
 นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ดังนั้นเพื่อให้หลักสูตรวิทยาศาสตร- 
 บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ของ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณได้มาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องกับความ 
 ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาหาร และสภาวะเศรษฐกิจและสังคมใน 
 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนจึงปรับปรุงหลักสูตร 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารที่มี 
 คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรอบรู้ในวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขา 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 
  และสามารถนำาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เสนอแนวทางในการแก้ไข 
  ปญัหา โดยใชค้วามรูใ้นสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร 
  และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มคีวามสามารถในการสือ่สารและทำางานรว่มกบับคุคลอืน่ไดท้กุ 
  ระดับอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  อย่างต่อเนื่อง
 4. มีจิตสำานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ 
  วิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อาหาร เป็นหลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า 138 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 39 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
 วิชาเอก    51 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ  45 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   102 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 39 หน่วยกิต
 0202103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
 0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
 0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
 0204333 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4)
 0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
 0204351 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0204397 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 1(0-3-0)
 0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0207241 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 0207291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พ.ศ. 2555
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 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 0219201 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิต
 0404316 หลักโภชนศาสตร์ 3(3-0-6)
 0404371 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
    ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 วิชาเอก      51  หน่วยกิต
     วิชาบังคับ     45  หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเคมีอาหาร    8  หน่วยกิต
 0404311 เคมีอาหาร 1 2(2-0-4)
 0404312 หลักการวิเคราะห์อาหาร 2(1-3-2)
 0404313 เคมีอาหาร 2 2(2-0-4)
 0404314 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-0)
 0404315 สารเจือปนอาหาร 1(1-0-2)
 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาอาหาร   5  หน่วยกิต
 0404221 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(2-0-4)
 0404222 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร 1(0-3-0)
 0404321 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 2(2-0-4)
 กลุ่มวิชาการแปรรูปอาหาร   10  หน่วยกิต
 0404131  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น  1(1-0-2)
 0404231 การแปรรูปอาหาร 1 2(2-0-4)
 0404232 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-0)
 0404331 การแปรรูปอาหาร 2 2(2-0-4)
 0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-0)
 0404333 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 2(2-0-4)
 0404431 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร 1(0-3-0)
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร   5  หน่วยกิต
 0404241 วิศวกรรมอาหาร 1 2(2-0-4)
 0404341 วิศวกรรมอาหาร 2 2(2-0-4)
 0404342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-0)
 กลุ่มวิชาการประกันคุณภาพและสุขาภิบาล   8  หน่วยกิต
 0404351 การควบคุมคุณภาพอาหารและ 3(2-3-4)
    การประเมินทางประสาทสัมผัส
 0404352 สุขาภิบาลและการจัดการ 2(1-3-2)
    สภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร

 0404353 ความปลอดภัยและการประกัน 3(3-0-6)
    คุณภาพอาหาร
 กลุ่มวิชาส่งเสริมทักษะวิชาชีพ   7  หน่วยกิต
 0404361 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)
 0404362 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)
 0404461 การตลาดและแผนธุรกิจ 2(2-0-4)
    สำาหรับผู้ประกอบการ 
 กลุ่มวิชาการวิจัยและสัมมนา   2  หน่วยกิต
 0404372 เทคนิคการวิจัย 1(1-0-2)
 0404471 สัมมนา  1(0-2-1)
 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต
 0404411 เทคโนโลยีภายหลังการจับ 3(2-3-4)
    และการแปรรูปสัตว์น้ำา  
 0404412 เอนไซม์ในอาหาร 3(2-3-4)
 0404413 เทคโนโลยีไขมันและน้ำามัน 3(2-3-4)
 0404414 เทคโนโลยีแป้ง 3(2-3-4)
 0404421 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4)
 0404432 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 3(2-3-4)
 0404433 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-3-4)
 0404434 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-4)
 0404435 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-4)
 0404436 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ จำานวน   6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนดังนี้
 0404481 ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร 3(0-9-0)
 0404482 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 3(0-9-0)
     หรือ
 0404483 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปดิสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิหรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0202103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 0202111 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-0) 0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
      0404131 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น 1(1-0-2)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   21

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0202103	 คณิตศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0202111	 แคลคูลัส	1		(ตามหลักสูตร	3	หน่วยกิต)	 3(3-0-6)
	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0204102	 เคมีพื้นฐาน	2	 3(3-0-6)
	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน		 1(0-3-0)	 0204192	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	2	 1(0-3-0)
	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)
	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)
	 	 	 	 0404131	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น	 1(1-0-2)

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 21

0404437	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ		 3(2-3-4)
0404438	 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร	3(3-0-6)
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ																							จำานวน	6	หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนดังนี้
0404481	 ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร	 3(0-9-0)
0404482	 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	 3(0-9-0)
	 	 หรือ
0404483	 สหกิจศึกษา																																															6(0-18-0)
3.	หมวดวิชาเลือกเสรี																						ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
	 			กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น	โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำาคณะท่ีหลักสูตรสังกัด	ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าว
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน	4	ปี	นับถึงวันท่ีโอน
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คำาอธิบายรายวิชา

0202103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Principle Mathematics
   ศกึษาและประยกุตใ์ชค้วามรูเ้บือ้งตน้ทางพชีคณติ ฟงักช์นั 
กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันเลขชี้กำาลัง
และฟังก์ชันลอการิธึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ระบบสมการเชิงเส้นและเม
ทริกซ์ ลำาดับอนุกรม
0202111 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
   Calculus 1
   ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ สมการเชิง
อนุพันธ์ การประยุกต์

0204101 เคมีพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 1
   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปรมิาณสารสมัพนัธ ์ของแขง็ ของเหลว แกส๊ สารละลาย อณุหพลศาสตร์
เบื้องต้น และจลนพลศาสตร์
0204102 เคมีพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 2
   บุรพวิชา : 0204101 
   ศกึษาเก่ียวกับสมดุลเคมี กรด-เบส เคมไีฟฟา้ เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น และสารชีวโมเลกุล

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0204348 ชีวเคมี 3(3-0-6)
............ ภาษาเลือก 3(3-0-6) 0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
0204333 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4) 0219201 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
0204351 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3-0-6) 0404221 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(2-0-4)
0204397 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 1(0-3-0) 0404222 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร 1(0-3-0)
0207241 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 0404231 การแปรรูปอาหาร 1 2(2-0-4)
0207291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 0404232 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-0)
      0404241 วิศวกรรมอาหาร 1 2(2-0-4) 
      ............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0404311 เคมีอาหาร 1 2(2-0-4) 0404313 เคมีอาหาร 2 2(2-0-4)
0404312 หลักการวิเคราะห์อาหาร 2(1-3-2) 0404314 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-0)
0404321 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 2(2-0-4) 0404315 สารเจือปนอาหาร 1(1-0-2)
0404331 การแปรรูปอาหาร 2 2(2-0-4) 0404316 หลักโภชนศาสตร์ 3(3-0-6)
0404341 วิศวกรรมอาหาร 2 2(2-0-4) 0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-0)
0404342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-0) 0404333 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 2(2-0-4)
0404351 การควบคุมคุณภาพอาหารและ 3(2-3-4) 0404353 ความปลอดภัยและการประกัน 3(3-0-6)
   การประเมินทางประสาทสัมผัส   คุณภาพอาหาร 
0404352 สุขาภิบาลและการจัดการ 2(1-3-2) 0404361 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)
   สภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร  0404362 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)
0404371 การวางแผนการทดลอง  3(3-0-6) 0404372 เทคนิคการวิจัย 1(1-0-2)
   ด้านอุตสาหกรรมอาหาร     
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0404431 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร 1(0-3-0) 0404481 ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร 3(0-9-0)
0404461 การตลาดและแผนธุรกิจสำาหรับ 2(2-0-4) 0404482 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 3(0-9-0)
   ผู้ประกอบการ   หรือ
0404471 สัมมนา  1(0-2-1) 0404483 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
............ วิชาเอกเลือก 3(.........)
............ วิชาเอกเลือก 3(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)    
     รวมหน่วยกิต   13   รวมหน่วยกิต   6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0204348	 ชีวเคมี	 3(3-0-6)
	 ............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 0204399	 ปฏิบัติการชีวเคมี	 1(0-3-0)
	 0204333	 เคมีเชิงฟิสิกส์	1	 2(2-0-4)	 0219201	 หลักสถิติเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 0204351	 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0404221	 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร	 2(2-0-4)
	 0204397	 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น	 1(0-3-0)	 0404222	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร	 1(0-3-0)
	 0207241	 จุลชีววิทยา	 3(3-0-6)	 0404231	 การแปรรูปอาหาร	1	 2(2-0-4)
	 0207291	 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา	 1(0-3-0)	 0404232	 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร	1	 1(0-3-0)
	 	 	 	 0404241	 วิศวกรรมอาหาร	1	 2(2-0-4)
	 	 	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0404311	 เคมีอาหาร	1	 2(2-0-4)	 0404313	 เคมีอาหาร	2	 2(2-0-4)
	 0404312	 หลักการวิเคราะห์อาหาร	 2(1-3-2)	 0404314	 ปฏิบัติการเคมีอาหาร	 1(0-3-0)
	 0404321	 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร	 2(2-0-4)	 0404315	 สารเจือปนอาหาร	 1(1-0-2)
	 0404331	 การแปรรูปอาหาร	2	 2(2-0-4)	 0404316	 หลักโภชนศาสตร์	 3(3-0-6)
	 0404341	 วิศวกรรมอาหาร	2	 2(2-0-4)	 0404332	 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร	2	 1(0-3-0)
	 0404342	 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร	 1(0-3-0)	 0404333	 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร	 2(2-0-4)
	 0404351	 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส	3(2-3-4)	 0404353	 ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพอาหาร	 3(3-0-6)
	 0404352	 สุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร	 2(1-3-2)	 0404361	 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร	 2(2-0-4)
	 0404371	 การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร	 3(3-0-6)	 0404362	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 3(2-3-4)
	 	 	 	 0404372	 เทคนิคการวิจัย	 1(1-0-2)

	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 19

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61
	 0404431	 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร	 1(0-3-0)	 0404481	 ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร	 3(0-9-0)
	 0404461	 การตลาดและแผนธุรกิจสำาหรับผู้ประกอบการ	 2(2-0-4)	 0404482	 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	 3(0-9-0)
	 0404471	 สัมมนา	 1(0-2-1)	 	 หรือ 
	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0404483	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 13	 	 รวมหน่วยกิต	 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	138	หน่วยกิต
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0204191 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 1
   เทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 1
0204192 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0204191 
   การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน 2
0204333 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 2(2-0-4)
   Physical Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0202111 และ 0204101 
   ศึกษาทฤษฎีจลน์ของแก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ และ
จลนพลศาสตร์
0204348 ชีวเคมี  3(3-0-6)
   Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204102 
   ศึกษาชนิดโครงสร้าง สเตอริโอเคมี และหน้าที่สำาคัญ
ของสารชีวโมเลกุลประเภทต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต 
กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ การควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึม และการควบคุมทางพันธุกรรม
0204351 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introductory Analysis Chemistry
   บุรพวิชา : 0204102 
   ศกึษาหลกัการทางเคมวีเิคราะห ์การวเิคราะหเ์ชิงปรมิาณ 
โดยการชั่งน้ำาหนัก และการวัดปริมาตร การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี และ
โครมาโทกราฟี
0204397 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 1(0-3-0)
   Introduction to Analytical Chemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192 
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาปริมาณสารโดยการชั่งน้ำาหนัก
และการวัดปริมาตร การวิเคราะห์โดยวิธีการทางสเปกโตรสโกปีและโค
รมาโทกราฟี
0204399 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
   Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204192 
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางชีวเคมีเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของสารชีวโมเลกุล
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสรา้งและหนา้ท่ีของเซลล ์กระบวนการเมแทบอลิซึม การสงัเคราะห์
ดว้ยแสง การหายใจระดับเซลล ์วัฏจกัรของเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์หลกั
การถา่ยทอดลักษณะทางพนัธกุรรม วิวัฒนาการของส่ิงมีชวีติ พฤตกิรรม
และนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของสิ่งมีชิวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1

0207241 จุลชีววิทยา  3(3-0-6)
   Microbiology
   บุรพวิชา  : 0207101 และ 0207191 
   ศึกษาหลักการทางจุลชีววิทยา โครงสร้าง สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ และการจัดหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ การเพาะ
เลี้ยงและการควบคุมจุลินทรีย์ ความสำาคัญของจุลินทรีย์ในอาหาร 
อุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและการแพทย์
0207291 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
   Microbiology Laboratory
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191 
   ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
จุลชีววิทยา
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศึกษาหลักการทางฟิสิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับกลศาสตร์ การ
สั่นและคลื่น แสง เสียง อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนาม
แม่เหล็ก และฟิสิกส์แผนใหม่
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0219201 หลักสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Statistics
   ศึกษาสถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไค
กำาลังสอง การแจกแจงที การแจกแจงเอฟ การแจกแจงการชักตัวอย่าง 
การประเมนิคา่และการทดสอบสมมตฐิานโดยใชก้ารทดสอบด้วยซ ีการ
ทดสอบด้วยเอฟ และการทดสอบด้วยไคกำาลังสอง การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
อย่างง่าย
0404131  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 1(1-0-2)
   เบื้องต้น
      Introduction to Food Science and Technology
   ศึกษาหลักการและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร อาหารและสถานการณ์อาหารโลก การนำา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารให้มี
ความปลอดภัย ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและชนิดของผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมและความเกี่ยวข้องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
กับชีวิตประจำาวัน 
0404221 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(2-0-4)
   Food Product Microbiology
   บุรพวิชา : 0207241 และ 0207291 
   ศกึษาประเภท ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเตบิโตและการอยูร่อด
ของจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่งการปนเปื้อนและผลกระทบของกรรมวิธี
การผลิตอาหารต่อจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในการทำาให้อาหาร
เนา่เสยีและการปอ้งกนั ชนดิและสมบตัขิองจลุนิทรยีก์อ่โรค การปอ้งกนั
และควบคุมจุลินทรีย์ตามมาตรฐานของอาหารด้านจุลินทรีย์  
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0404222 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร 1(0-3-0)
   Food Product Microbiology Laboratory
   บุรพวิชา : 0207241 และ 0207291 
   ปฏบิตักิารเกบ็ตวัอยา่ง การเตรยีมตวัอยา่งอาหารเพือ่การ
ตรวจสอบทางจุลชีววิทยา หลักการและวิธีการตรวจนับจุลินทรีย์แบบ
ต่างๆ และการวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร รวมถึงฝึกปฏิบัติการ 
ในเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องในเนื้อหาวิชา
0404231 การแปรรูปอาหาร 1 2(2-0-4)
   Food Processing 1  
   ศึกษาหลักการแปรรูปและการถนอมผลิตผลทางการ
เกษตร ประเภท คณุสมบัต ิและการเกบ็รกัษาวตัถดุบิ การเตรียมวตัถุดบิ
เพื่อการแปรรูป ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
การแปรรูปอาหารขัน้ต่ำา การฆา่เชือ้แบบพาสเจอร์ไรส ์การผลติและการ
ฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อน การทำาแห้งและอาหาร
กึ่งแห้ง
0404232 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-0)
   Food Processing Laboratory 1
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเตรียม
วัตถุดิบ และการแปรรูปที่สอดคล้องกับเนื้อหาการแปรรูปอาหาร 1 
0404241 วิศวกรรมอาหาร 1 2(2-0-4)
   Food Engineering 1
   บุรพวิชา : 0202103 และ 0202111 
   ศึกษาหลักวิศวกรรมการแปรรูปอาหารโดยใช้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและคำานวณเกี่ยวกับมิติ หน่วยการวัด และระบบ  
กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลมวลสารและพลังงาน กฎของก๊าซและ
สถานะของก๊าซ ไซโครเมตริกซ์ การไหลของของไหล การถ่ายเทความ
ร้อนและการถ่ายเทมวลสาร
0404311 เคมีอาหาร 1 2(2-0-4)
   Food Chemistry 1
   บุรพวิชา : 0204348 
   ศึกษาโครงสร้าง สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของ
คาร์โบไฮเดรต ไขมันและน้ำามัน โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน เกลือแร่ และ
น้ำา รวมทัง้ปฏกิริยิา การเปลีย่นแปลงทางเคมีและชวีเคมีในระหวา่งการ
แปรรูปและการเก็บรักษา
0404312 หลักการวิเคราะห์อาหาร 2(1-3-2)
   Principles of Food Analysis 
   บุรพวิชา : 0204348 และ 0204351
   ศึกษาหลักการวิเคราะห์อาหาร การเตรียมตัวอย่างและ
การสุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ การเตรียมสารละลายเคมี หลักการ 
ทฤษฎีและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคโครมาโตกราฟีและอิเลคโตรฟอริซีส และ
ฝึกปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องในเนื้อหาวิชา
0404313 เคมีอาหาร 2 2(2-0-4)
   Food Chemistry 2 
   บุรพวิชา : 0404311 
   ศกึษาโครงสรา้งและองคป์ระกอบทางเคมขีองอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายหลัง การเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหาร

0404314 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1(0-3-0)
   Food Chemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0404312 
   ปฏิบตักิารวเิคราะหส์ารเตมิแตง่อาหาร เชน่ น้ำาตาล เกลอื 
ไนไตรต์ การวิเคราะห์รงควัตถุ การวิเคราะห์หาปริมาณกลูเตน 
แอลกอฮอล์ กรดแอสคอร์บิก ความหืนในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 
รวมทั้งการตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ในอาหาร
0404315 สารเจือปนอาหาร 1(1-0-2)
   Food Additives
   บุรพวิชา : 0404311 
   ศึกษาบทบาท สมบัติและการใช้สารเจือปนในการแปรรูป
อาหาร สารให้ความหวาน สารกันหืน กันเสีย ให้กลิ่นรส ให้สี สารปรับ
ความเปน็กรด เกลอื เอนไซม ์สารอมิลัซไิฟเออร ์และสารใหค้วามคงตวั
0404316 หลักโภชนศาสตร์ 3(3-0-6)
   Principles of Nutrition 
   บุรพวิชา : 0204348 
   ศกึษาชนดิและความสำาคญัของสารอาหาร ความสมัพนัธ์
ของโภชนาการกับสุขภาพ การกิน การย่อย และการดูดซึมสารอาหาร 
ความตอ้งการสารอาหารและพลงังาน การคำานวณคณุคา่ทางอาหาร ผล
ของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาที่มีต่อคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร โภชนาการสำาหรบัแต่ละวยั ภาวะทพุโภชนาการ การประเมนิ
ภาวะทุพโภชนาการและการแก้ไข
0404321 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 2(2-0-4)
   Food Biotechnology 
   บุรพวิชา : 0207241 
   ศกึษาหลกัการ ความหมาย และววิฒันาการของเทคโนโลยี
ชวีภาพ จุลนิทรยีท์ีส่ำาคญัในกระบวนการทางเทคโนโลยชีวีภาพ หลกัการ
หมักเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมอาหาร การ
ตัดต่อพันธุกรรม อาหารดัดแปรพันธุกรรม และการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารแบบรวดเร็ว 
0404331 การแปรรูปอาหาร 2 2(2-0-4)
   Food Processing 2
   บุรพวิชา : 0404231 
   ศึกษาหลักการและกรรมวิธีการแปรรูปด้วยวิธีการใช้
อุณหภูมิต่ำา การฉายรังสี การใช้ไมโครเวฟ เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
โดยการดัดแปลงบรรยากาศ การบรรจุแบบปลอดเชื้อ บรรจุภัณฑ์และ
การทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-0)
   Food Processing Laboratory 2
   บุรพวิชา : 0404232 
   ปฏิบัติการแปรรูปและการถนอมอาหาร ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาการแปรรูปอาหาร 2
0404333 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 2(2-0-4)
   Food Processing Innovation 
   บุรพวิชา : 0404331 
   ศึกษานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
เทคโนโลยีการแปรรูปโดยใช้คลื่นเสียง ความดัน ไฟฟ้า การให้ความ
ร้อนแบบโอห์มมิค เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และเทคโนโลยีสะอาดใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
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0404341 วิศวกรรมอาหาร 2 2(2-0-4)
   Food Engineering 2
   บุรพวิชา : 0404241 
   ศกึษาการนำาทฤษฎแีละหลกัการทางวศิวกรรมการแปรรปู
อาหารไปประยุกต์ใช้ในหน่วยปฏิบัติการต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร
การทำาความเย็น การระเหย การอบแห้ง การตกผลึก การผสม การลด
ขนาด การกรอง การหมุนเหวี่ยง การกล่ัน การสกัดและการแยกสาร 
โดยใช้เมมเบรน 
0404342 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-0)
   Food Engineering Laboratory
   บุรพวิชา : 0404241 
   ปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหารท่ีสอดคล้องกับเน้ือหา
รายวิชาวิศวกรรมอาหาร 1 และรายวิชาวิศวกรรมอาหาร 2
0404351 การควบคุมคุณภาพอาหารและ 3(2-3-4)
   การประเมินทางประสาทสัมผัส
   Food Quality Control and Sensory Evaluation
   ศึกษาหลักการและระบบการควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยคุณภาพ วิธีการวิเคราะห์และการตรวจวัด
ปัจจัยคุณภาพด้านกายภาพและประสาทสัมผัส หลักการและวิธีการ
ทางสถิติที่เก่ียวข้อง ในการประเมินทางประสาทสัมผัส และฝึกปฏิบัติ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
0404352 สุขาภิบาลและการจัดการ 2(1-3-2) 
   สภาพแวดล้อมในโรงงานอาหาร
   Food Plant Sanitation and
   Environmental Management
   บุรพวิชา : 0207241 
   ศึกษาความสำาคัญของสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมต่อ
อุตสาหกรรมเกษตร หลักการจัดการน้ำา การบำาบัดของเสียในโรงงาน
อาหาร การจดัการวตัถุอนัตราย ประเภทของมลภาวะ ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และกฎหมายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
สีเขียว คาร์บอนฟุตพริ้นท์ วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ และฝึกปฎิบัติในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง 
0404353 ความปลอดภัยและการประกัน 3(3-0-6)
   คุณภาพอาหาร
    Food Safety and Quality Assurance
   บุรพวิชา : 0207241 และ 0404351 
   ศกึษาความปลอดภัยของอาหาร หลักการและขัน้ตอนการ
จัดทำาระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร การผลิตอาหารด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิต  การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม ระบบการประกันและการจัดการคุณภาพ หลักการ ขั้นตอน 
และการวางแผนการประกันคุณภาพ ตลอดจนมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
0404361 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)
   Food Industry Plant Management
   ศึกษาหลักการการบริหารงานและการจัดการโรงงาน
อตุสาหกรรมอาหาร การบรหิารบคุคล เทคนคิการพยากรณ ์การจดัการ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารเชิงธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมการ
ผลิตโปรแกรมเชิงเส้น การควบคุมสินค้าคงคลัง การซ่อมบำารุง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

0404362 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)
   Food Product Development
   ศึกษาหลักการ วิธีการ และการวางแผนการพัฒนา
ผลติภัณฑอ์าหาร การสรา้งสตูร การวเิคราะห ์และการทดสอบผลติภณัฑ์
อาหาร การเลือกบรรจุภัณฑ์ การทดสอบตลาด การศึกษาสภาพ
แวดล้อมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนฝึกปฏิบัติ
การพฒันาผลติภณัฑอ์าหารโดยใชผ้ลติผลทางการเกษตรและทรัพยากร
ในท้องถิ่น
0404371 การวางแผนการทดลองด้าน 3(3-0-6) 
   อุตสาหกรรมอาหาร
   Experimental Design in Food Industry
   บุรพวิชา : 0219201 
   ศกึษาหลกัการวางแผน การวางแผนการทดลองแบบตา่งๆ 
การวเิคราะหท์างสถติเิพือ่การวจัิยทางอตุสาหกรรมอาหาร แนวคิดและ
การฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการ
วเิคราะหแ์ละควบคมุระบบการผลติ ควบคมุคณุภาพ คน้ควา้และพฒันา
ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
0404372 เทคนิคการวิจัย 1(1-0-2)
   Research Technique
   ศกึษาหลกัการและข้ันตอนการวจัิย การต้ังสมมตฐิาน การ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และการรายงานผลการวิเคราะห ์ 
การเขียนและนำาเสนอเค้าโครงการวิจัย  
0404411 เทคโนโลยีภายหลังการจับ 3(2-3-4)
   และการแปรรูปสัตว์น้ำา
   Post-Harvest Technology
   and Processing of Fish  
  ศกึษาชนดิ ลกัษณะทางกายภาพ และองคป์ระกอบทางเคมีของ
สัตว์น้ำา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การจัดการและการควบคุมการเน่า
เสียภายหลังการจับสัตว์น้ำา การแปรรูปสัตว์น้ำาด้วยกรรมวิธีต่างๆ และ
ฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
0404412 เอนไซม์ในอาหาร 3(2-3-4)
   Food Enzyme
   ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และการจำาแนกเอนไซม์  แหล่ง
เอนไซม ์การแยกและการทำาเอนไซมใ์หบ้รสิทุธิ ์ปัจจยัทีมี่ผลตอ่กิจกรรม
ของเอนไซม ์จลนพลศาสตรข์องเอนไซม ์การประยกุตเ์อนไซมใ์นอาหาร
และอุตสาหกรรมต่างๆ และฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
0404413 เทคโนโลยีไขมันและน้ำามัน 3(2-3-4)
   Fat and Oil Technology
   ศึกษาองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและ
เคมีของไขมันและน้ำามันที่ใช้บริโภค การสกัดไขมันและน้ำามัน และ
การทำาให้น้ำามันบริสุทธ์ิในอุตสาหกรรม การแปรสภาพ การเสื่อมเสีย                   
การเกบ็รกัษา การแปรรปูไขมนัและน้ำามนัใหเ้ปน็ผลติภณัฑป์ระเภทเนย
เทียม เนยสด เนยขาว น้ำามันสลัด มายองเนส ไขมัน และน้ำามันเพื่อ
บริโภค มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไขมันและน้ำามันบริโภค 
และฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
0404414 เทคโนโลยีแป้ง 3(2-3-4)
   Starch Technology
   ศึกษาความหมาย แหล่ง ชนิด และองค์ประกอบทางเคมี
ของแป้ง สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางอุตสาหกรรมการผลิต
ของผลิตภัณฑ์แป้ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากแป้ง การผลิตแป้งแปรรูป 
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การตลาดและแนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
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0404436	 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร	 3(2-3-4)
  Food Packaging Technology
	 	 ศึกษาความสำาคัญของบรรจุภัณฑ์อาหาร	ชนิดและวัสดุ
ท่ีใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร	สมบัติด้านกายภาพและชีวภาพของบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร	วิธีการทดสอบ	วิธีการบรรจุอาหาร	ชนิดและเครื่องมือที่
ใช้ในการบรรจุอาหาร	กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์	และฝึกปฏิบัติ
การในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
0404437	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ	 3(2-3-4)
  Functional Food Technology
	 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	และแหล่งที่มาของอาหารเพ่ือ
สุขภาพ	หน้าท่ี	บทบาท	กลไกท่ีมีผลต่อร่างกาย	ภูมิต้านทาน	และการ
ป้องกันโรค	เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ
การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหารและยา	กฎหมายควบคุมและฉลาก
ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและฝึกปฏิบัติ
0404438	 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร		3(3-0-6)
  Technology and Local Wisdom of Food
  ความหมายและความสำาคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านอาหาร
ประวัติและชนิดของอาหารแต่ละท้องถ่ิน	อาหารตามประเพณี	การใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านอาหาร
การพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านอาหาร	นโยบายสนับสนุนจาก
ภาครัฐและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านอาหารไทย
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0404421 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4)
   Fermentation Technology 
   บุรพวิชา : 0207241 และ 0207291 
   ศกึษาความสำาคญั บทบาท และหนว่ยปฏิบตังิานของการ
หมัก  การออกแบบระบบการทำางานและการควบคุมการหมัก บทบาท
ของจุลินทรีย์ในการหมัก  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ทางกายภาพ 
และทางจุลินทรีย์ระหว่างการหมัก การคัดเลือกและการผลิตกล้าเช้ือ 
การเพ่ิมผลผลิตและการสกัด  การบำาบัดของเสียจากการหมัก  ชนิด
และกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักในอุตสาหกรรมและ
อาหารหมักพื้นบ้าน  มาตรฐานความปลอดภัย และฝึกปฏิบัติในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง
0404431 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร 1(0-3-0)
   Food Plant Design
   ฝึกปฏิบัติการออกแบบโรงงานผลิตอาหารโดยใช้ความ
รู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร ข้อบังคับและมาตรฐานของการ
ออกแบบ หลักการออกแบบให้เกิดสมดุลมวลและพลังงาน การเขียน
ผังและการวางผังโรงงาน การเลือกออกแบบอุปกรณ์ในโรงงาน การ
เลือกอุปกรณ์เคร่ืองมือในกระบวนการต่างๆ การประเมินราคาในการ
ออกแบบ การเลือกทำาเลและที่ตั้งของโรงงาน 
0404432 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 3(2-3-4)
   Vegetable and Fruit Product Technology
   ศึกษาความสำาคัญและบทบาทของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้ โครงสร้าง องค์ประกอบ และสรีรวิทยาของผักและผลไม้  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ผลของการแปรรูปต่อคุณภาพและคุณค่า
ทางโภชนาการของผลติภณัฑ ์การถนอมและแปรรปูผกัและผลไมด้ว้ยวธิี
ต่างๆ การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้ง และฝึกปฏิบัติการในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง
0404433 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-3-4)
   Meat Product Technology
   ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเน้ือสัตว์ 
กรรมวิธีการฆ่าและตัดแต่งซาก การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สาร
เจือปนที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ การตรวจสอบ การควบคุม การ
เกบ็รักษา และการเส่ือมคณุภาพ  มาตรฐานของเนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑ ์ 
ผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การตลาดและแนว
โน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และฝึกปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
0404434 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-4)
   Milk and Milk Product Technology
   ศึกษาประเภท สมบัติ องค์ประกอบ ความสำาคัญ และ
คณุภาพของนมและผลติภณัฑน์ม กระบวนการแปรรูป การใชป้ระโยชน์
จากวัสดุเศษเหลือ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา และ
การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์นม และฝึกปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

0404435 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-4)
   Bakery Product Technology
   ศกึษาชนดิ สมบัติ และหนา้ทีข่องสว่นประกอบของวตัถดุบิ
ที่ใช้ในการทำาผลิตภัณฑ์ขนมอบ กลไกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมีระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ ชนิดและหน้าท่ีของ
อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดต่างๆ การ
ตรวจสอบ การควบคมุคณุภาพ และการเกบ็รกัษาผลติภณัฑ ์สขุลกัษณะ
และการจดัการโรงงานขนมอบ การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ยกระดบัมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และฝึกปฏิบัติ
0404436 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)
   Food Packaging Technology 
   ศึกษาความสำาคัญของบรรจุภัณฑ์อาหาร ชนิดและวัสดุ
ที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร สมบัติด้านกายภาพและชีวภาพของบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร วิธีการทดสอบ วิธีการบรรจุอาหาร ชนิดและเครื่องมือที่
ใชใ้นการบรรจุอาหาร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรจุภณัฑ ์และฝกึปฏบิตัิ
การในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
0404461 การตลาดและแผนธุรกิจ 2(2-0-4)
   สำาหรับผู้ประกอบการ
   Marketing and Business Plan
   for Entrepreneurs 
   ศึกษาหลักธุรกิจเบื้องต้นสำาหรับผู้ประกอบการ ความ
หมาย ความสำาคัญ และแนวคิดพื้นฐานของวิสาหกิจขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง การแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ การสร้างและการ
วางแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดและการผลิต การกำาหนดรูปแบบ
การประกอบการและการบริหารงาน การประเมินทางการเงิน ระบบ
บัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0404471 สัมมนา  1(0-2-1)
   Seminar 
   สัมมนาในประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
0404481 ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร 3(0-9-0) 
   Food Industrial Training
   ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารในสถานประกอบการของหนว่ยงานราชการ เอกชน หรอืองคก์ร
ชุมชนต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และมีการนำาเสนอผลการ
ฝึกงาน
0404482 โครงงานวิทยาศาสตร์ 3(0-9-0)
   และเทคโนโลยีอาหาร
   Food Science and Technology Project      
   ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร จัดทำารายงานและนำาเสนอผลงาน
0404483 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education      
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ดำาเนิน
งานเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตามโครงการสห
กิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
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0404421 เทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-4)
   Fermentation Technology 
   บุรพวิชา : 0207241 และ 0207291 
   ศกึษาความสำาคญั บทบาท และหนว่ยปฏิบตังิานของการ
หมัก  การออกแบบระบบการทำางานและการควบคุมการหมัก บทบาท
ของจุลินทรีย์ในการหมัก  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ทางกายภาพ 
และทางจุลินทรีย์ระหว่างการหมัก การคัดเลือกและการผลิตกล้าเช้ือ 
การเพ่ิมผลผลิตและการสกัด  การบำาบัดของเสียจากการหมัก  ชนิด
และกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหมักในอุตสาหกรรมและ
อาหารหมักพื้นบ้าน  มาตรฐานความปลอดภัย และฝึกปฏิบัติในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง
0404431 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร 1(0-3-0)
   Food Plant Design
   ฝึกปฏิบัติการออกแบบโรงงานผลิตอาหารโดยใช้ความ
รู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร ข้อบังคับและมาตรฐานของการ
ออกแบบ หลักการออกแบบให้เกิดสมดุลมวลและพลังงาน การเขียน
ผังและการวางผังโรงงาน การเลือกออกแบบอุปกรณ์ในโรงงาน การ
เลือกอุปกรณ์เคร่ืองมือในกระบวนการต่างๆ การประเมินราคาในการ
ออกแบบ การเลือกทำาเลและที่ตั้งของโรงงาน 
0404432 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 3(2-3-4)
   Vegetable and Fruit Product Technology
   ศึกษาความสำาคัญและบทบาทของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้ โครงสร้าง องค์ประกอบ และสรีรวิทยาของผักและผลไม้  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว ผลของการแปรรูปต่อคุณภาพและคุณค่า
ทางโภชนาการของผลติภณัฑ ์การถนอมและแปรรปูผกัและผลไมด้ว้ยวธิี
ต่างๆ การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้ง และฝึกปฏิบัติการในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง
0404433 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 3(2-3-4)
   Meat Product Technology
   ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเน้ือสัตว์ 
กรรมวิธีการฆ่าและตัดแต่งซาก การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สาร
เจือปนที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ การตรวจสอบ การควบคุม การ
เกบ็รักษา และการเส่ือมคณุภาพ  มาตรฐานของเนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑ ์ 
ผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ การตลาดและแนว
โน้มของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และฝึกปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
0404434 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-3-4)
   Milk and Milk Product Technology
   ศึกษาประเภท สมบัติ องค์ประกอบ ความสำาคัญ และ
คณุภาพของนมและผลติภณัฑน์ม กระบวนการแปรรูป การใชป้ระโยชน์
จากวัสดุเศษเหลือ การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา และ
การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์นม และฝึกปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

0404435 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3-4)
   Bakery Product Technology
   ศกึษาชนดิ สมบติั และหนา้ทีข่องสว่นประกอบของวตัถดุบิ
ที่ใช้ในการทำาผลิตภัณฑ์ขนมอบ กลไกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และทางเคมีระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ ชนิดและหน้าท่ีของ
อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดต่างๆ การ
ตรวจสอบ การควบคมุคณุภาพ และการเกบ็รกัษาผลติภณัฑ ์สุขลกัษณะ
และการจดัการโรงงานขนมอบ การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ยกระดบัมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และฝึกปฏิบัติ
0404436 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4)
   Food Packaging Technology 
   ศึกษาความสำาคัญของบรรจุภัณฑ์อาหาร ชนิดและวัสดุ
ที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร สมบัติด้านกายภาพและชีวภาพของบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร วิธีการทดสอบ วิธีการบรรจุอาหาร ชนิดและเครื่องมือที่
ใชใ้นการบรรจุอาหาร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรจุภณัฑ ์และฝกึปฏบิตัิ
การในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
0404461 การตลาดและแผนธุรกิจ 2(2-0-4)
   สำาหรับผู้ประกอบการ
   Marketing and Business Plan
   for Entrepreneurs 
   ศึกษาหลักธุรกิจเบื้องต้นสำาหรับผู้ประกอบการ ความ
หมาย ความสำาคัญ และแนวคิดพื้นฐานของวิสาหกิจขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง การแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ การสร้างและการ
วางแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดและการผลิต การกำาหนดรูปแบบ
การประกอบการและการบริหารงาน การประเมินทางการเงิน ระบบ
บัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0404471 สัมมนา  1(0-2-1)
   Seminar 
   สัมมนาในประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
0404481 ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร 3(0-9-0) 
   Food Industrial Training
   ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารในสถานประกอบการของหนว่ยงานราชการ เอกชน หรอืองคก์ร
ชุมชนต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และมีการนำาเสนอผลการ
ฝึกงาน
0404482 โครงงานวิทยาศาสตร์ 3(0-9-0)
   และเทคโนโลยีอาหาร
   Food Science and Technology Project      
   ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร จัดทำารายงานและนำาเสนอผลงาน
0404483 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education      
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ดำาเนิน
งานเกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตามโครงการสห
กิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน

0404435	 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ	 3(2-3-4)
  Bakery Product Technology 
	 	 ศึกษาชนิด	สมบัติ	และหน้าท่ีของส่วนประกอบของวัตถุดิบ
ท่ีใช้ในการทำาผลิตภัณฑ์ขนมอบ	กลไกการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและ
ทางเคมีระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ	ชนิดและหน้าท่ีของอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิดต่างๆ	การตรวจสอบ	การควบคุม
คุณภาพ	และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	สุขลักษณะและการจัดการโรงงาน
ขนมอบ	การใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมอบ	และฝึก
ปฏิบัติ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน	พ.ศ.	2556

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน		สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ปรัชญา	ความสำาคัญ		และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	
 ปรัชญา
	 รอบรู้วิชาการ	ก้าวทันเทคโนโลยี	มีทักษะการพัฒนาชุมชน
	 ความสำาคัญของหลักสูตร
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนา
ชุมชนเป็นวิชาท่ีศึกษาและบูรณาการความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร	 ระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	 สภาวะเศรษฐกิจ	 สังคม	
มนุษย์ศาสตร์	รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน	เพื่อการพัฒนาชุมชน
	 วัตถุประสงค์หลักสูตร
	 เพื่อผลิตบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชนที่มี
คุณธรรม	จริยธรรม	รับผิดชอบ	และมีคุณลักษณะดังนี้
	 1.		 มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการ
พัฒนาชุมชนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
	 2.	 สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือนำามาใช้ในการวางแผนและการดำาเนิน
การพัฒนาชุมชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนในภาคเกษตรกรรมในชนบท
	 3.	 มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	คิดอย่างมีวิจารณญาณ		
คิดสร้างสรรค์		คิดแก้ปัญหา	และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
	 4.	 สามารถถ่ายทอดความรู้และผลการบูรณาการความรู้ท่ีเกี่ยวกับสาขา
วิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
	 5.	 มีจิตสำานึกในเรื่องของดุลยภาพและความเสมอภาคในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการ
พัฒนาชุมชน		เป็นหลักสูตร	4	ปี		จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	
141	หน่วยกิต		ตามโครงสร้างดังนี้
1.		หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 		30	 หน่วยกิต
2.		หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 105	 หน่วยกิต	
	 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 	 		25	 หน่วยกิต
	 วิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	 		74	 หน่วยกิต
	 		-	วิชาบังคับ	 	 		56			หน่วยกิต
	 		-	วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 		18	 หน่วยกิต
	 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ	 	 				6			หน่วยกิต
3.		หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 			6	 หนว่ยกติ
	 รายวิชาตามโครงสร้าง	
1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 กลุ่มภาษา	 	 				9	 หนว่ยกติ
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 	 	 3(3-0-6)
	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 	 	 3(3-0-6)
	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 				6	 หน่วยกิต
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 	 3(3-0-6)
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 	 3(2-2-5)
	 กลุ่มคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 				6	 หน่วยกิต
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 	 3(3-0-6)
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 	 3(3-0-6)
	 กลุ่มบูรณาการ				 	 				3	 หน่วยกิต
	 เลือกจาก	
	 0000161	 วิถีชุมชนท้องถิ่น	 	 	 3(1-6-2)
	 0000162	 ทักษิณศึกษา	 	 	 3(1-6-2)

	 กลุ่มวิชาเลือก	 	 			6	 หนว่ยกติ
	 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา	 	 			3	 หนว่ยกติ
	 0000131	 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู	 	 3(3-0-6)
	 0000132	 ภาษาและวัฒนธรรมจีน	 	 3(3-0-6)
	 0000133	 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 	 3(3-0-6)
	 0000134	 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี	 	 3(3-0-6)
	 0000211	 การพูดและการเขียนภาษาไทย	 	 3(2-2-5)
	 	 ระดับอุดมศึกษา	
	 0000221	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3	 	 	 3(3-0-6)
	 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 			3	 หน่วยกิต
	 0000143	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า	 	 3(3-0-6)
	 0000144	 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)
	 0000145	 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย	 	 3(3-0-6)
	 0000146	 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)
	 0000147	 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)
2.	หมวดวิชาเฉพาะ	 ไม่น้อยกว่า	 105	 หน่วยกิต
	 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	 	 	25	 หนว่ยกติ
	 0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 	 	 4(4-0-8)
	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 	 	 3(3-0-6)
	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 	 1(0-3-0)
	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 	 	 3(3-0-6)
	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 	 	 1(0-3-0)
	 0207212	 นิเวศวิทยา	 	 	 3(3-0-6)
	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 	 	 3(3-0-6)
	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 	 1(0-3-0)
	 0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 	 	 3(3-0-6)
	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 	 	 3(3-0-6)
 วิชาเอก		 	 	74	 หนว่ยกติ
	 				วิชาบังคับ	 	 	56	 หน่วยกิต
	 0402111	 การผลิตสัตว์เบื้องต้น	 	 	 3(3-0-6)
	 0402281	 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น	 	 2(2-0-4)
	 0402413	 การจัดการและการวางแผนธุรกิจฟาร์ม	 	 3(3-0-6)
	 0403251	 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น	 	 	 3(2-3-4)
	 0403271	 ระบบเกษตรเบื้องต้น	 	 	 3(3-0-6)
	 0403273	 การผลิตพืชและอารักขาพืชเบื้องต้น	 	 3(2-3-4)
	 0404131	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น	 1(1-0-2)
	 0406191	 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม	 1(1-0-2)
	 0406201	 เครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตร	 	 3(2-3-4)
	 0406241	 หลักการพัฒนาชุมชน	 	 	 3(3-0-6)
	 0406251	 หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร	 	 3(3-0-6)
	 0406301	 การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)
	 0406302	 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ	 3(3-0-6)
	 0406341	 การพัฒนาประชากรและชุมชนเกษตร	 	 3(2-3-4)
	 0406361	 การสื่อสารและการผลิตสื่อด้านการเกษตร	 3(2-3-4)
	 0406362	 เทคนิคการฝึกอบรมด้านการเกษตร	 	 3(2-3-4)
	 0406371	 การวางแผนธุรกิจการเกษตรและ		 	 3(3-0-6)
	 	 สินเช่ือการเกษตร	
	 0406372	 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 	 3(3-0-6)
	 0406373	 การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร	 3(3-0-6)
	 0406381	 สัมมนา	 	 	 1(0-2-1)
	 0406391	 การวิจัยทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเบ้ืองต้น	 3(3-0-6)
	 วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 	18	 หน่วยกิต
	 0406331	 เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 3(3-0-6)
	 0406374	 เศรษฐกิจภาคการเกษตรกับการพัฒนาชนบท	 3(3-0-6)
	 0406411	 เทคโนโลยีและการจัดการโรงสีข้าว	 	 3(3-0-6)
	 0406421	 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ		 	 3(3-0-6)
	 	 การผลิตสัตว์	 	
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	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 ............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)
	 0207212	 นิเวศวิทยา	 3(3-0-6)	 0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 0402281	 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น	 2(2-0-4)	 0219211	 สถิติวิเคราะห์	1	 3(3-0-6)
	 0403251	 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น	 3(2-3-4)	 0403271	 ระบบเกษตรเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 0406201	 เครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตร	 3(2-3-4)	 0403273	 การผลิตพืชและอารักขาพืชเบื้องต้น	 3(2-3-4)
	 0406241	 หลักการพัฒนาชุมชน	 3(3-0-6)	 0406251	 หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร	 3(3-0-6)
	 	 	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 21

  หรือ 
0406482	 โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ	 	 3(1-4-4)
	 	 การพัฒนาชุมชน	
0406483	 ฝึกงานภาคสนามด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ	 3(0-9-0)
	 	 การพัฒนาชุมชน
3.	หมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6	 หนว่ยกติ
	 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือก
เรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำาคณะท่ีหลักสูตรสังกัด	ท้ังน้ีรายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียน
เรียนในระยะเวลาไม่เกิน	4	ปี	นับถึงวันที่ขอโอน

0406431	 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารพื้นบ้าน	 	 2(1-3-4)
0406461	 การถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์		 	 3(2-3-4)
	 	 ทางการเกษตร	
0406462	 การพูดในท่ีชุมชนและทักษะการเขียนเอกสาร	 3(2-3-4)
	 	 ทางการเกษตร	
0406471	 การสร้างและการจัดการธุรกิจชุมชน	 	 3(3-0-6)
0406491	 ประชาคมเกษตรอาเซียน	 	 3(3-0-6)
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ	 	 6	 หนว่ยกติ
	 ให้เลือกเรียนดังนี้			
0406481	 สหกิจศึกษา	 	 								6(0-18-0)

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

	ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 4(4-0-8)
	 0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)
	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)
	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0402111	 การผลิตสัตว์เบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 0406191	 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม	 1(1-0-2)	 0404131	 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น	 1(1-0-2)

	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0402413	 การจัดการและการวางแผนธุรกิจฟาร์ม	 3(3-0-6)	 0406302	 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ	 3(3-0-6)
	 0406301	 การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)	 0406362	 เทคนิคการฝึกอบรมด้านการเกษตร	 3(2-3-4)
	 0406341	 การพัฒนาประชากรและชุมชนเกษตร	 3(2-3-4)	 0406371	 การวางแผนธุรกิจการเกษตรและสินเชื่อการเกษตร	3(3-0-6)
	 0406361	 การสื่อสารและการผลิตสื่อด้านการเกษตร	 3(2-3-4)	 0406373	 การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร	 3(3-0-6)
	 0406372	 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 3(3-0-6)	 0406381	 สัมมนา	 1(0-2-1)
	 0406391	 การวิจัยทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0406......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)
	 0406......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 รวมหน่วยกิต	 19
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0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 	 	 4(4-0-8)
  Basic Mathematics 
	 	 ศึกษาคณิตศาสตร์กับปัญหาจริง	กระบวนการแก้ปัญหา	ความหมาย
และบทประยุกต์ของอนุพันธ์	ปริพันธ์	สมการเชิงอนุพันธุ์	สมการเชิงผลต่าง
การประมาณฟังก์ชัน	และการประมาณผลเฉลย	การประยุกต์

0204101	 เคมีพื้นฐาน	1	 	 	 3(3-0-6)
  Fundamental Chemistry 1 
	 	 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม	ตารางธาตุ	พันธะเคมี	ปริมาณ
สารสัมพันธ์	ของแข็ง	ของเหลว	แก๊ส	สารสะลาย	อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น	และ
จลนศาสตร์

0204191	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	1	 	 	 1(0-3-0)
  Fundamental  Chemistry Laboratory 1 
	 	 ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	และ
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีพื้นฐาน	1

0207101	 หลักชีววิทยา	1		 	 	 3(3-0-6)
  Principles of Biology 1 
	 	 ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต	โครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล์	กระบวนการเมแทบอลิซึม	การสังเคราะห์ด้วยแสง	การ
หายใจระดับเซลล์	วัฎจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์	หลักการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	พฤติกรรม	และนิเวศวิทยา	การจัดหมวดหมู่
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 	 	 1(0-3-0)
  Biology Laboratory 1 
	 	 ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง	และสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
หลักชีววิทยา	1

0207212	 นิเวศวิทยา			 	 	 3(3-0-6)
  Ecology 
	 	 บุรพวิชา	:	0207101	และ	0207191	
	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม	ระบบนิเวศ	ประเภท
ของระบบนิเวศ	 โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างในระบบนิเวศ	การถ่ายทอด
สารอาหารและพลังงาน	โซ่อาหาร	การเปลี่ยนแปลงแทนที่	วัฏจักรของสาร
ประชากรและนิเวศวิทยาประชากร	และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
สมดุลในระบบนิเวศ
0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 	 	 3(3-0-6)
  Fundamental  Physics 1 
	 	 ศึกษาเวกเตอร์	แรงและการเคล่ือนท่ี	การเคล่ือนท่ีแบบส่ัน	กลศาสตร์
ของการไหล	การเคลื่อนที่แบบคลื่น	เสียง	แสง	ความร้อน	และอุณหพลศาสตร์	
สนามไฟฟ้า	ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ	ทฤษฎีควอนตัม	และฟิสิกส์นิวเคลียร์

0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 	 	 1(0-3-0)
  Fundamental  Physics Laboratory  1 
	 	 ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน	1

	 คำาอธิบายรายวิชา

0214101	 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 	 	 3(3-0-6)
  Introduction  to Computer 
	 	 ศึกษานิยาม	 ความหมาย	 และการทำางานของระบบเครื่องคอม
พิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ข้อมูลและสารสนเทศคอมพิวเตอร์	เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล	การรักษาความปลอดภัย	การใช้งาน	การ
บำารุงรักษา	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

0219211			 สถิติวิเคราะห์	1	 	 	 3(3-0-6)
  Statistical Analysis 1 
	 	 ศึกษาสถิติพรรณนา	ความน่าจะเป็น	ตัวแปรสุ่ม	การแจกแจง
ทวินาม	การแจกแจงปัวซอง	การแจกแจงปกติ	 การแจกแจงไคสแคว	การ
แจกแจงที	การแจกแจงเอฟ	การแจกแจงแบบการสุ่มตัวอย่าง	การประเมินค่า
และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบด้วยซี	การทดสอบที	การทดสอบ
เอฟ	และการทดสอบไคสแคว	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

0402111	 การผลิตสัตว์เบื้องต้น	 	 	 3(3-0-6) 
  Introduction  to Animal Production  
	 	 ศึกษาหลักการผลิตสัตว์เบื้องต้น	 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่
สำาคัญในประเทศไทย	ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตสัตว์และ
การตลาด	

0402281	 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น	 	 2(2-0-4)
  Introduction  to Agricultural Economics  
	 	 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปสงค์	อุปทานและราคาสินค้า
เกษตร	หลักการผลิตเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการตลาดสินค้าเกษตร	
หลักการจัดการธุรกิจการเกษตรเบ้ืองต้น	 สภาพการผลิตและปัญหาทางการเกษตร
ของประเทศไทย

0402413	 การจัดการและการวางแผนธุรกิจฟาร์ม	 	 3(3-0-6)
  Farm Management and Business Plan 
	 	 บุรพวิชา	:	0402111			
	 	 ศึกษาหลักการจัดการ	การคำานวณขนาดฟาร์ม	การวางผังฟาร์ม	
การจัดระบบภายในตามพระราชบัญญัติมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์	การวิเคราะห์
ต้นทุนและการทำาแผนธุรกิจฟาร์ม

0403251	 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น	 	 	 3(2-3-4)
  Introduction  to Soil Science 
	 	 ศึกษาถึงความสำาคัญของดิน	 ความรู้ทั ่วไปของการเกิดดิน	
คุณสมบัติทางกายภาพ	เคมี	และชีวภาพของดิน		ความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ธาตุอาหารพืชการสำารวจและจำาแนกดิน	 ชนิดของดินในประเทศไทย	 ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน	 การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ำา	
และฝึกปฏิบัติ

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0406......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0406481	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 0406......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 หรือ 
	 0406......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0406482	 โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน	 3(1-4-4)
	 0406......	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0402495	 ฝึกงานภาคสนามด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน	 3(0-9-0)
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 15	 	 รวมหน่วยกิต	 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	141		หน่วยกิต
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มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558262

0403271	 ระบบเกษตรเบื้องต้น	 	 3(3-0-6)
  Introduction  to Agricultural Systems 
	 	 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเกษตรกรรม	 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การเกษตร	เช่น	การจัดการดิน	น้ำา	อากาศ	ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต	ประสิทธิ
ภาพของระบบการผลติ	การผลติ	และการตลาดทางการเกษตร	รวมถึงความ
สำาคัญของเกษตรพื้นฐานกับอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง
0403273	 การผลิตพืชและอารักขาพืชเบื้องต้น	 	 3(2-3-4)
  Introduction to Plant Production and Protection  
	 	 ศึกษาความรู้เก่ียวกับการผลิต	ระบบการปลูก	การจำาแนก	การ
เจริญเติบโต	และพัฒนาการของพืช	การเขตกรรม	และการจัดการในการ
ผลิตพืช	หลักการป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูพืช	การควบคุมแมลงศัตรูพืช
โดยชีววิธี	กระบวนการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว	การแปรรูป	
การตลาด	และฝึกปฏิบัติ

0404131	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น	 1(1-0-2)
 Introduction to Food Science and Technology 
	 ศึกษาหลักการและความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	
อาหารและสถานการณ์อาหารโลก	 การนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
ผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัย	 ประเภทอุตสาหกรรม
อาหารและชนิดของผลิตภัณฑ์	 นวัตกรรมและความเก่ียวข้องของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหารกับชีวิตประจำาวัน	

0406191	 จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม	 	 1(1-0-2)
  Ethics and Agricultural Community Development
	 	 หลักการทางจริยธรรมและการประยุกต์ในการทำางาน	 ทฤษฎี
มนุษยสัมพันธ์	 หลักสำาคัญในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำางาน	 ความ
สัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้อง	นายจ้างกับลูกจ้าง	เจ้าหน้าท่ีกับราษฎร
และเกษตรกร	การทำางานอย่างมีความสุขและการสร้างสุขที่สมดุลในการ
ดำาเนินชีวิต	จริยธรรมในการประกอบอาชีพ

0406201	 เครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตร	 	 3(2-3-4)
  Agricultural Machines and Equipment 
	 	 หลักการของเครื่องจักรกลการเกษตร		เครื่องจักรกลการเกษตร
ประเภทต่างๆ	เครื่องมือในการตรวจวัดสภาพอากาศ	เครื่องมือในการสูบน้ำา
เพ่ือการเกษตร	การบำารุงรักษา	การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร	การใช้
เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์พลังงาน	และฝึกปฏิบัติ

0406241	 หลักการพัฒนาชุมชน	 	 	 3(3-0-6)
  Principles of Rural Development 
	 	 โครงสร้างและลักษณะของชุมชน	ความหมาย	ปรัชญา	หลักการ
และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน	กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ขั้นตอนของกระบวนการ
พัฒนาชุมชน	การสร้างรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน

0406251	 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร	 	 3(3-0-6)
  Principles and Methods of Agricultural Extension
	 	 ความหมาย	ปรัชญา	วัตถุประสงค์	ความสำาคัญ	หลักการ	
กระบวนการ	และวิธีการส่งเสริมการเกษตร	บทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริม
การเกษตร	 กลุ่มผู้นำาทางการเกษตร	 การวางแผนและการประเมินโครงการ
ส่งเสริมการเกษตร	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

0406301	 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อม	 3(3-0-6)
  Agricultural Resources and Environment Management 
	 	 ความสำาคัญของการจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อม	
ประเภทของทรัพยากรด้านการเกษตร		ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตรกรรม
และการจัดการสิ่งแวดล้อม	 การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม	 	ปัญหา	สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรการเกษตร	 มาตรการในการอนุรักษ์และการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	
การประยุกต์ภาพถ่ายระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพัฒนา
การเกษตรและการจัดการทรัพยากร

0406302	 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ	 	 3(3-0-6)
  Integrated Agricultural System Management 
	 	 แนวคิดเชิงระบบและเชิงบูรณาการ	 ระบบการเกษตร	 เกษตร
ทฤษฎีใหม่	เกษตรผสมผสาน	การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การ
บูรณาการระบบการเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตการเกษตร	
การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือการจัดการ	 ระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ	 การประเมิน
ผลกระทบและวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการจัดระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ

0406331	 เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 3(3-0-6)
  Processing Technology for Agricultural Production
	 	 หลักการแปรรูป	การสร้างมูลค่าของผลิตผลการเกษตร	คุณสมบัติ
ที่เหมาะสมของผลผลิตทางการเกษตร	 การควบคุมคุณภาพ	และการจัดการ
การผลิตที่มีคุณภาพ	

0406341	 การพัฒนาประชากรและชุมชนเกษตร	 	 3(2-3-4)
  Development of People and Agricultural Community
	 	 แนวความคิดและความหมายของประชากร	 องค์ประกอบของ
ประชากร	ประเภทของผู้นำาในชุมชน	ลักษณะ	บทบาทและความรับผิดชอบ
ของผู้นำาในชุมชนเกษตร	การพัฒนา	ความเป็นผู้นำา	การใช้ข้อมูล	เทคนิค	วิธีทาง
ประชากรศึกษาเพื่อการวางแผน	แก้ปัญหา	และพัฒนาชุมชนเกษตร	นโยบาย	
แนวทาง	และรูปแบบของการพัฒนาชุมชนเกษตร	แนวทางในการส่งเสริม
เกษตรกรเพื่อการพัฒนาชุมชนโดยเน้นการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม

0406361	 การสื่อสารและการผลิตสื่อด้านการเกษตร	 	 3(2-3-4)
  Communications  and Media Production in Agriculture
	 	 หลักการและทฤษฎีการส่ือสาร		กระบวนการส่ือสาร	ความสัมพันธ์
ของการสื่อสารกับการส่งเสริมการเกษตร	ประเภทของการสื่อสารกับการรับรู้	
กระบวนการเผยแพร่และการยอมรับ	มนุษยสัมพันธ์	การวางแผน	การผลิต	
การใช้สื่อและการประเมินผลสื่อในการส่งเสริมการเกษตร	และฝึกปฏิบัติ
ผลิตสื่อส่งเสริมการเกษตร

0406362	 เทคนิคการฝึกอบรมด้านการเกษตร	 	 3(2-3-4)
  Techniques in Agricultural Training 
	 	 ความหมายและความสำาคัญของการฝึกอบรม	 ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมการเกษตรและการฝึกอบรม	 การฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร	
ทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้	การวางแผน	การวิเคราะห์ความต้องการ	การ
เขียนโครงการและหลักสูตร	การเตรียมการ	การดำาเนินการ	และการประเมิน
ผลการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	เทคนิคการเป็นวิทยากรท่ีดี	ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดฝึกอบรม	และฝึกปฏิบัติ

0406371	 การวางแผนธุรกิจการเกษตรและสินเช่ือการเกษตร	 3(3-0-6)
  Agricultural Business Planning and Agricultural Credit
	 	 ประเภทของสินเชื่อที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร		หลักการพิจารณา
การให้สินเช่ือการวิเคราะห์ทรัพย์สิน	 ฝึกเขียนแผนธุรกิจเพ่ือขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงิน

0406372	 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 	 3(3-0-6)
  Agro-Tourisms	Management  
	 	 ความหมายและความสำาคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
รูปแบบของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโฮมสเตย์และ
ฟาร์มสเตย์	แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	และศึกษาดูงาน

0406373	 การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร		 3(3-0-6)
  Development and Administration of Farmer Institutions
	 	 ความหมายและความสำาคัญสถาบันเกษตรกร	 บทบาทของ
สถาบันเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตร	 วิธีดำาเนินการจัดตั้งและบริหารงาน
สถาบันเกษตรกร	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร	
การพัฒนาสถาบันเกษตรกรและกรณีศึกษา
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0406374	 เศรษฐกิจภาคการเกษตรกับการพัฒนาชนบท	 3(3-0-6)
  Agricultural Economy and Rural Development 
	 	 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคการเกษตร	การตลาด	การกำาหนด
ราคาสินค้า	ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตผลเกษตร	การแข่งขันในตลาด
ผลิตผลเกษตร	การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ	การตลาดสินค้าเกษตร		สถาบัน
การตลาดเกษตร	ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า	การวางแผนการตลาด	และ
บทบาทของรัฐในการพัฒนาการเกษตรตลาดสินค้าเกษตร	 ความสัมพันธ์
เศรษฐกิจภาคการเกษตรกับการพัฒนาชนบท	วิวัฒนาการและปัญหา
การพัฒนาชนบทของไทย

0406381	 สัมมนา	 	 	 1(0-2-1)
  Seminar 
	 	 ศึกษากรณีตัวอย่างจากการลงพ้ืนท่ีในงานด้านการส่งเสริมการ
เกษตรและการพัฒนาชุมชน	โดยการนำาความรู้สาขาต่างๆ	มาวิเคราะห์อย่างมี
ระบบตามแบบแผนการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตร	 นำาเสนอด้วย
วิธีการสัมมนา

0406391	 การวิจัยทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเบ้ืองต้น	 3(3-0-6)
  Introduction Agricultural Extension Research  
	 	 การศึกษาเบื้องต้นเก่ียวกับแนวคิดและวิธีการวิจัยด้านการส่งเสริม
การเกษตร	การกำาหนดกรอบความคิดเพื่อการวิจัย	การวัดตัวแปร	การออกแบบ
การวิจัย	การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ	และปริมาณ

0406411	 เทคโนโลยีและการจัดการโรงสีข้าว	 	 3(3-0-6)
  Technology and Management of Rice Mill 
	 	 ประเภทของโรงสี	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
ที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวสาร	กระบวนการผลิตของโรงสีข้าวขนาดเล็ก	ขนาด
กลาง	 และขนาดใหญ่	 การเลือกทำาเลท่ีต้ัง	 การขนส่ง	 ลักษณะของผังการผลิต	
มาตรฐานในการผลิตมาตรฐาน	มกษ 4403–2553	การวิเคราะห์จุดอันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในโรงสีข้าว	และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 	

0406421	 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการผลิตสัตว์	 3(3-0-6)
  Technology and Local Wisdom of Animal Production
	 	 หลักการของเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีนำามาใช้ในการ
ผลิตสัตว์	ความแตกต่างของเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำามาใช้ในการ
ผลิตสัตว์	 การนำาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิตสัตว์อย่าง
เหมาะสมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีอาศัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
การประเมินการใช้เทคโนโลยีกับการผลิตสัตว์ในลักษณะต่างๆ	

0406431	 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารพื้นบ้าน	 	 2(1-3-4)
  Technology of Traditional Food Processing  
	 	 หลักการผลิตอาหารพื้นบ้าน	บทบาทของเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารพื้นบ้านต่อการพัฒนาประเทศ	การจำาแนกชนิดและประเภทของอาหาร
พื้นบ้าน	คุณค่าทางอาหารและคุณค่าทางวัฒนธรรมของอาหาร	ความปลอดภัย
ในการผลิตและการจัดการในการผลิตอาหาร	การสร้างคุณค่าของอาหารพ้ืนบ้าน
ไทย	การถ่ายทอดภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ความรู้ที่
เก่ียวข้องในการสร้างโรงงานแปรรูปอาหารในชุมชน	และฝึกปฏิบัติ	

0406461	 การถ่ายภาพและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	 	 3(2-3-4)
	 	 ทางการเกษตร	
	  	 Photography	and	Agricultural	Media	Production	
	 	 หลักการ	 ทฤษฎีการถ่ายภาพ	 ประเภทและชนิดของกล้องถ่ายภาพ	
อุปกรณ์เสริมเพื่อการถ่ายภาพ	 การจัดการองค์ประกอบภาพ	 อิทธิพลของ
ภาพถ่ายที่มีต่อการสื่อความหมาย	 หลักในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	 การออกแบบ	
การจัดหน้า	 วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์	 ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ภาพถ่ายและ
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ด้านการเกษตร

0406462	 การพูดในที่ชุมชนและทักษะ	 	 3(2-3-4)
	 	 การเขียนเอกสารทางการเกษตร	
  Public Speaking and Writing Skill for 
  Agricultural Documents  
	 	 ความสำาคัญของการพูดในที่ชุมชน	 องค์ประกอบในการพูด	
ลักษณะเฉพาะของนักพูดท่ีดี	 รูปแบบของการพูดท่ีใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร	
ความสำาคัญของการเขียนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร	 ประเภทของงานเขียน	
ขั้นตอน	 เทคนิคการเขียนงานส่งเสริมการเกษตร	 ฝึกพูดและเขียนเพื่อใช้
ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร

0406471	 การสร้างและการจัดการธุรกิจชุมชน	 	 3(3-0-6)
  Initiation and Management of Community  Business 
	 	 แนวคิดและปรัชญาของธุรกิจชุมชน	 	แนวคิดของวิสาหกิจชุมชน		
การสร้าง	การจัดการธุรกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง	ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินงาน	แนวความคิดของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการ	 เน้นการใช้กรณีศึกษาที่เกิดจากแนวคิดการจัดการธุรกิจชุมชน
ที่ประสบผลสำาเร็จ

0406481	 สหกิจศึกษา	 	 	 6(0-18-0)
  Cooperative Education 
	 	 ปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเป็นพนักงานในสถานประกอบการ
ท่ีมีการดำาเนินงาน	เก่ียวข้องกับ	สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา	1	ภาคเรียน	
โดยนิสิตต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไป	ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	
จัดทำารายงาน	ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	และนำาเสนอผลงานในการสัมมนา

0406482	 โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร	 	 3(1-4-4)
	 	 และการพัฒนาชุมชน	
  Research Project on Agricultural Technology and 
  Community Development  
	 	 ศึกษา	ค้นคว้า	และวิจัยทางด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้
การกำากับดูแลของ	อาจารย์ที่ปรึกษา	จัดทำารายงานและนำาเสนอผลงาน	
ภายใน	1	ภาคเรียน

0406483	 ฝึกงานภาคสนามด้านเทคโนโลยีการเกษตร		 3(0-9-0)
	 	 และการพัฒนาชุมชน	
  Agricultural Technology 
  and Community Development Field Work 
	 	 การศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมในหรือต่างประเทศในสาขา
วิชาที่เกี่ยวข้องเขียนโครงการ	 ศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และนำาเสนอ
ผลงาน	 โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา	 วิชาการ
หรือฝึกงานหรือฝึกอบรม

0406491	 ประชาคมเกษตรอาเซียน	 	 	 3(3-0-6)
  Agricultural Community of ASEAN 
	 	 ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของประชาคมอาเซียน	
กลไกอาเซียน	กฎบัตรอาเซียน	วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	ประวัติ
และ	 วิวัฒนาการของดำารงชีพของประชาคมเกษตรในอาเซียน	 สภาพเศรษฐกิจ
พื้นฐานของประชาคมเกษตรอาเซียน	 ของเขตการค้าเสรีอาเซียน	 (AFTA)	
ในส่วนทีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การเกษตร	 แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยน
แปลงในการประกอบการเกษตรกรรมและการดำารงชีพของประชาคมเกษตร
อาเซียนภายใต้กฎบัตรของอาเซียนและขอบเขตการค้าเสรี	(	AFTA	)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา
 ปญัญา จรยิธรรม นำาทักษะปฏิบตั ิพฒันาสขุภาพและคณุภาพชวีติ
 วัตถุประสงค์
 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นนักวิชาการ
สาธารณสขุระดบัวชิาชพี ทีม่คีณุธรรม จริยธรรม และมคีณุลกัษณะ ดงันี้
 1. มีความรู้ ความสามารถ เจตคติที่ดี ใฝ่รู้ และมีทักษะปฏิบัติด้าน
สาธารณสุข 
 2. สามารถประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ในการศึกษาและวิจัย
ด้านสาธารณสุข
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการและบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสู่การสร้างสุขภาพชุมชน และเป็นผู้นำาด้าน
สุขภาพ
 4. มีจรรยาบรรณและรักในวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็น
หลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 
หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 51 หน่วยกิต
 - วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 26 หน่วยกิต
 - วิชาพื้นฐานวิชาเอก  25 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   53 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   43 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)

 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 51 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 26 หน่วยกิต
 0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8)
 0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
 0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
 0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
 0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0207353 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 3(2-3-4)
 0207354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 3(2-3-4)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  25 หน่วยกิต
 0500203 โภชนศาสตร์ 2(2-0-4)
 0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)
 0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับ 3(2-2-5)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 0500307 สุขภาพชุมชน 2(1-2-3)
 0501322 การจัดการระบบสาธารณสุข 3(3-0-6)
 0501351 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 3(2-2-5)
 0501352 ระบาดวิทยา 3(2-2-5)
 0502201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0502211 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   53 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   43 หน่วยกิต
 0207242 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-4)
   สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 0500201 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 2(2-0-4)
 0501201 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)
 0501202 ประชากรศึกษาในงานสาธารณสุข 2(2-0-4)
 0501211 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
 0501212 สังคมศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
 0501213 สุขภาพจิต 2(2-0-4)
 0501241 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม 2(1-2-3)
 0501321 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(2-0-4)
   วิชาชีพสาธารณสุข
 0501323 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการด้านสาธารณสุข 2(1-2-3)
 0501331 การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
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คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558266
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556254

 0501341 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-3-4)
 0501342 การบริการและปฏิบัติการ 3(2-3-4)
   ทางการแพทย์เบื้องต้น
 0501344 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 2(1-2-3)
 0501345 อนามัยครอบครัว 2(2-0-4)
 0501353 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)
 0501421 การพัฒนาคุณภาพทางสาธารณสุข 2(2-0-4)
 0501422 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข 2(2-0-4)
 0501423 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
 0501461 สัมมนาในงานสาธารณสุข 1(0-3-0)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต
 0500202 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
 0500204 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
 0501311 อนามัยโรงเรียน 2(1-3-2)
 0501312 สุขภาพผู้บริโภค 2(2-0-4)
 0501313 การให้คำาปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-3-2)

 0501324 ภาวะผู้นำาทางสาธารณสุข 2(2-0-4)
 0501325 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ 3(3-0-6)
 0501343 โภชนาการชุมชน 2(1-2-3)
 0501346 สุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
 0501347 เพศศึกษา  2(2-0-4)
 0501354 สุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)
 0501424 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
 0501462 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะฯ ที่หลักสูตรสังกัด ท้ังนี้รายวิชาดังกล่าว
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึง 
วันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8) 0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
      0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
............. ภาษาเลือก 3(3-0-6) 143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0207242 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 0207354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 3(2-3-4)
   สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0500201 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 2(2-0-4)
0207353 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 3(2-3-4) 0501202 ประชากรศึกษาในงานสาธารณสุข 2(2-0-4)
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)  0500203 โภชนศาสตร์ 2(2-0-4) 
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0) 0501212 สังคมศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
0501201 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4) 0501241 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม 2(1-2-3)
0501211 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5) 0502201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 3(3-0-6)
0501213 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 0502211 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   22

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับ 3(2-2-5) 0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  0501321 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(2-0-4)
0500307 สุขภาพชุมชน 2(1-2-3)  วิชาชีพสาธารณสุข
0501323 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการด้านสาธารณสุข 2(1-2-3) 0501322 การจัดการระบบสาธารณสุข 3(3-0-6)
0501341 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-3-4) 0501331 การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
0501342 การบริการและปฏิบัติการ  3(2-3-4) 0501344 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 2(1-2-3)
   ทางการแพทย์เบื้องต้น  0501345 อนามัยครอบครัว 2(2-0-4)
0501351 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 3(2-2-5)  0501352 ระบาดวิทยา 3(2-2-5) 
0501353 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4) ............ วิชาเอกเลือก 2(.........)
............ วิชาเอกเลือก 2(.........) ............ วิชาเลือกเสรี 2(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 2(.........) 
     รวมหน่วยกิต   22   รวมหน่วยกิต   21

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)
	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 4(4-0-8)	 0204241	 ชีวเคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)
	 0204105	 เคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)	 0204298	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)
	 0204195	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
 ............. ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)
	 0207242	 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3(2-3-4)	 0207354	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	2	 3(2-3-4)
	 0207353	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	1	 3(2-3-4)	 0500201	 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น	 2(2-0-4)
	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)	 0501202	 ประชากรศึกษาในงานสาธารณสุข	 2(2-0-4)
	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)	 0500203	 โภชนศาสตร์	 2(2-0-4)
	 0501201	 การสาธารณสุขเบื้องต้น	 2(2-0-4)	 0501212	 สังคมศาสตร์สาธารณสุข	 2(2-0-4)
	 0501211	 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ	 3(2-2-5)	 0501241	 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม	 2(1-2-3)
	 0501213	 สุขภาพจิต	 2(2-0-4)	 0502201	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0502211	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 22

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0500306	 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3(2-2-5)	 0500305	 ชีวสถิติเบื้องต้น	 3(2-2-5)
	 0500307	 สุขภาพชุมชน	 2(1-2-3)	 0501321	 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข	 2(2-0-4)
	 0501323	 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการด้านสาธารณสุข	 2(1-2-3)	 0501322	 การจัดการระบบสาธารณสุข	 3(3-0-6)
	 0501341	 การพัฒนาสุขภาพชุมชน	 3(2-3-4)	 0501331	 การวิจัยทางสาธารณสุข	 2(1-2-3)
	 0501342	 การบริการและปฏิบัติการทางการแพทย์เบื้องต้น	3(2-3-4)	 0501344	 การดูแลสุขภาพที่บ้าน	 2(1-2-3)
	 0501351	 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	 3(2-2-5)	 0501345	 อนามัยครอบครัว	 2(2-0-4)
	 0501353	 เภสัชสาธารณสุข	 2(2-0-4)	 0501352	 ระบาดวิทยา	 3(2-2-5)
	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 22	 	 รวมหน่วยกิต	 21
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0501421 การพัฒนาคุณภาพทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 0501462 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 6(0-18-0)
0501422 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข 2(2-0-4)
0501423 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
0501461 สัมมนาในงานสาธารณสุข 1(0-3-0)
............ วิชาเอกเลือก 2(.........)
............ วิชาเอกเลือก 2(.........)
............ วิชาเอกเลือก 2(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 2(.........)    
     รวมหน่วยกิต   15   รวมหน่วยกิต   6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8)
   Basic Mathematics
   ศึกษาคณิตศาสตร์กับปัญหาจริง กระบวนการแก้ปัญหา
ความหมายและบทประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ 
สมการเชิงผลต่าง การประมาณฟังก์ชัน การประมาณผลเฉลย 
การประยุกต์
0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 
   ศกึษาโครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมี ปฏกิริยิา แกส๊ ของเหลว 
และของแข็ง สารละลายและคอลลอย อัตราปฏิกิริยาและสมดุลกรด
และเบส โครงสร้าง การเรียกชื่อและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันต่างๆ ที่สำาคัญ
0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 
   ศกึษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเคมแีละปฏบิตักิาร
ทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีพื้นฐาน
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
   Fundamental Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204105
   ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการเมแทบอลิซึม และ 
การควบคมุสารชวีโมเลกลุ ทีส่ำาคญัในรา่งกาย เพือ่การใชใ้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพและชีวิตประจำาวัน
0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
   Fundamental Biochemistry Laboratory    
   บุรพวิชา : 0204195
   ปฏบิตักิาร โดยใชเ้ทคนคิทางชวีเคมวีเิคราะหส์ารชีวโมเลกุล 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต
โครงสรา้งและหนา้ท่ีของเซลล ์กระบวนการเมแทบอลิซึม การสงัเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ 
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1 

0207242 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 
   สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   Microbiology and Parasitology
   for Health Science 
   ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ ปรสิต โพรโทซัว
และหนอนพยาธิ บทบาทของจุลินทรีย์ในทางสาธารณสุขและการ
สุขาภิบาล การเพาะเลี้ยง การควบคุมและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์   
การแพร่กระจายและวิธีการติดเชื้อปรสิต การเกิดโรคและอาการของ
โรค การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
ปรสิต โดยเน้นปรสิต โพรโทซัวและหนอนพยาธิที่มีความสำาคัญทาง
ด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหา
0207353 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 3(2-3-4)
   Human Anatomy and Physiology  1
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งและหนา้ทีข่องรา่งกายมนษุย ์ตัง้แตร่ะดบั
เซลล ์เนือ้เยือ่ อวยัวะและระบบตา่งๆ ไดแ้ก ่ระบบหอ่หุม้รา่งกาย ระบบ
โครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ  
เพือ่เปน็พืน้ฐานในการประยกุตแ์ละการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพ
0207354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 3(2-3-4)
   Human Anatomy and Physiology 2
   บุรพวิชา : 0207353   
   ศกึษาโครงสรา้งและหนา้ทีข่องรา่งกายมนษุยต่์อเน่ืองจาก
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 โดยศึกษาระบบ
ไหลเวยีนโลหติและน้ำาเหลอืง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขบัถา่ยปัสสาวะ ระบบสบืพนัธุ ์และระบบตอ่มไรท้อ่ เพือ่เปน็พืน้ฐานใน
การประยุกต์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 
กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่นเสียง แสง ความร้อนและ 
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0501421	 การพัฒนาคุณภาพทางสาธารณสุข	 2(2-0-4)	 0501462	 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข	 6(0-18-0)
	 0501422	 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข	 2(2-0-4)	 	 	 	
	 0501423	 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	 2(2-0-4)	 	 	 	
	 0501461	 สัมมนาในงานสาธารณสุข	 1(0-3-0)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 15	 	 รวมหน่วยกิต	 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	146	หน่วยกิต
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0500201 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Basic Health Care
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การเจ็บป่วย 
ความผิดปกติทางร่างกาย การป้องกันโรค การดูแลและการสร้างเสริม 
สุขภาพระดับบุคคล
0500202 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
   Exercise for Health
   ศึกษาแนวคิด หลักการ การออกกำาลังกายเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ฝึกการปฏิบัติการออกกำาลังกาย 
ชนิดต่างๆ แบบผสมผสานและฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 
0500203 โภชนศาสตร์ 2(2-0-4)
   Nutrition
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ  
ความเชื่อและวัฒนธรรม การบริโภค นโยบายและแผนงานโภชนาการ
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ สถานการณ์ทางด้านโภชนาการใน
ปัจจุบัน การประเมินภาวะโภชนาการ การวินิจฉัยปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโภชนาการ วัยกับโภชนาการ การให้โภชนศึกษาเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและ
ชุมชน
0500204 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
   English for Health Science
   ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
โดยเน้นการศึกษาศัพท์การฟัง พูด อ่าน เขียน เทคนิคและการสื่อ 
ความหมายทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)
   Introduction to Biostatistics
   ศกึษาความหมาย ความสำาคญัของสถิตเิบือ้งตน้และสถติิ
สาธารณสขุประกอบด้วย การจดัแนวโนม้เข้าสูส่่วนกลาง และการกระจาย 
ความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับและข้อมูลต่อเนื่อง สหสัมพันธ์
และสมการเชงิเสน้อยา่งงา่ย สถิตชิพีท่ีสำาคญัในงานสาธารณสขุ การนำา
ขอ้มลูสถติชิพีไปใช้ ฝกึปฏบัิตวิเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสำาเรจ็รปูทาง
สถิติและการนำาเสนอข้อมูล
0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3(2-2-5)
   Introduction to Research Methods
   for Health Science
   ศึกษากระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การกำาหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การกำาหนดสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การคำานวณหาขนาดตัวอย่าง
และเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงวิจัย
0500307 สุขภาพชุมชน 2(1-2-3)
   Community Health
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเ ก่ียวกับระบบสุขภาพชุมชน 
การพัฒนาสุขภาพชุมชน การเตรียมชุมชน การประเมินสภาพชุมชน  
การวิเคราะห์ชุมชน และฝึกปฏิบัติงานสุขภาพชุมชน

0501201 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to Public Health
   ศึกษา ปรัชญา แนวคิด ประวั ติความเป็นมาของ
การสาธารณสุข งานสุขภาพภาคประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม แผนพัฒนา
สาธารณสุข หลักและวิธีการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟู
สภาพ แนวคดิและหลกัการดา้นการปฏริปูระบบสขุภาพและหลักประกนั
สุขภาพ ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน
และในประเทศ
0501202 ประชากรศึกษาในงานสาธารณสุข 2(2-0-4)
   Population Study in Public Health 
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประชากรและประชากร
ศกึษา สถติชิพี ความสำาคญัของประชากรและประชากรศกึษา นโยบาย
ด้านประชากร ความสัมพันธ์ของประชากรศึกษากับงานสาธารณสุข 
0501211 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  3(2-2-5)
   Health Education and Health Behavior
   ศึกษาแนวคิด หลักการทางสุขศึกษา ทฤษฎีทางสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและพฤติกรรม 
รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนสุขศึกษา  
และการจัดทำาโครงการการให้สุขศึกษา
0501212 สังคมศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
   Public Health Social Science
   ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม กลไกการจัด
ระเบียบสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรม และความสัมพันธ์
ระหวา่งมนษุย ์แนวคดิและทฤษฎทีางสงัคม การเปลีย่นแปลงทางสงัคม
วัฒนธรรม และอิทธิพลกระบวนการทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพปรากฏการณ์เชิงสุขภาพ และระบบ
บริการทางสาธารณสุขโดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์
0501213 สุขภาพจิต 2(2-0-4)
   Mental Health
   ศกึษาความหมาย ความสำาคญั องคป์ระกอบของสุขภาพจติ 
พฤติกรรมและการปรับตัวของมนุษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต 
ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงทางพฤติกรรมและสขุภาพจติ แนวคิดทาง
สุขภาพจิต ลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางจิต 
การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวทางเพศ พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ จิตใจและสังคม การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 
และการให้บริการงานสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุข
0501241 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม 2(1-2-3)
   Holistic Health Promotion
   ศึกษาปรัชญา แนวคิด หลักการสร้างเสริมสุขภาพ และ
นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งเสรมิสขุภาพ ระบบการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
องค์รวม การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ และอนาคต
การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของไทย การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการสร้างเสริม 
สุขภาพองค์รวม
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0501311 อนามัยโรงเรียน 2(1-3-2)
   School Health 
   ศึกษาแนวคิด ความหมาย ขอบเขต และความสำาคัญของ
งานอนามัยโรงเรียน งานสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน งานบริการสุขภาพ
ในโรงเรียน งานสอนสุขศึกษาในโรงเรียน การบูรณาการงานระหว่าง
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน งานส่งเสริมและเฝ้าระวังทันตสุขภาพ
ในโรงเรยีน มาตรฐานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ และฝกึปฏบิตังิานอนามยั
โรงเรียน
0501312 สุขภาพผู้บริโภค 2(2-0-4)
   Consumer Health
   ศึกษาแนวคิด หลักการ และความสำาคัญของสุขภาพ 
ผู้บริโภค หลักในการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการ อันตราย 
ที่เกิดจากจุลินทรีย์ สารเคมี การตรวจสอบอาหารปลอมแปลง สาร 
ปนเปื้อนและสารพิษ การป้องกันอันตรายจากสารเคมี ความเช่ือและ
มโนทศันท์ีเ่กีย่วกบัอาหารและสขุภาพ พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูบ้รโิภค
0501313 การให้คำาปรึกษาทางสุขภาพ 2(1-3-2)
   Health Counseling
   ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการให้คำาปรึกษา วิธีการใน
การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ให้คำาปรึกษาทางสุขภาพ ฝึกปฏิบัติทักษะ
การให้คำาปรึกษาทางสุขภาพ
0501321 กฎหมายและจรรยาบรรณ 2(2-0-4)
   วิชาชีพสาธารณสุข  
   Laws and Ethics in Public Health
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายทาง 
การแพทย์และสาธารณสุข พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข บทบาทหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
สำาหรับการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข  
0501322 การจัดการระบบสาธารณสุข 3(3-0-6)
   Public Health System Management 
   ศึกษาหลักการจัดการ ระบบการจัดการและการบริหาร
ระบบสาธารณสุข กระบวนการกำาหนดนโยบาย การวางแผน การจัด
โครงการ การจัดองค์กร การบริหารบุคคล การอำานวยการ การควบคุม
กำากับและประเมินผล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและ
จัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ และเทคนิคด้านการบริหารงาน
สาธารณสุข
0501323 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการด้านสาธารณสุข 2(1-2-3)
   Technology for Public Health Management
   ศึกษาหลักการ วิธีการ และเทคนิค การผลิตสื่อที่ใช้ใน
งานด้านสาธารณสุข การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทั้งโปรแกรมทั่วไปและ
โปรแกรมทีใ่ชใ้นงานดา้นสาธารณสขุ การประยกุตค์วามรูท้างเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดำาเนินงานด้านสาธารณสุข และฝึกปฏิบัติ
0501324 ภาวะผู้นำาทางสาธารณสุข 2(2-0-4)
   Leadership in Public Health
   ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีภาวะผู้นำา กระบวนการคิด
เชงิระบบและการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ และการประยกุตใ์ชใ้นการแก้
ปัญหาในงานสาธารณสุข
0501325 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ 3(3-0-6)
   Learning Organization Development
   ศกึษาแนวคดิ หลกัการ ขององคก์รการเรยีนรู ้การวเิคราะห์
องค์กร การกำาหนดวิสัยทัศน์ และการจัดการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบ 
การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 

0501331 การวิจัยทางสาธารณสุข 2(1-2-3)
   Public Health Research  
   บุรพวิชา : 0500306
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล แปลผล สรุปผล อภิปรายผล เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและนำาเสนอผลงาน
0501341 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 3(2-3-4)
   Community Health Development
   ศึกษาหลักการ ความสำาคัญ และองค์ประกอบของการ
พฒันาสขุภาพชมุชน ปญัหาสขุภาพและแนวทางการดำาเนนิงานพฒันา
งานสุขภาพชุมชน และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
0501342 การบริการและปฏิบัติการ 3(2-3-4)
   ทางการแพทย์เบื้องต้น 
   Introduction to Medical Services
   and Medical Care Practices
   บุรพวิชา : 0207354 
   ศกึษาหลกัการบรกิารทางการแพทยเ์บือ้งตน้ หตัถการท่ีใช้
ในการบรกิารทางการแพทย์เบือ้งตน้ตามขอบเขตทีก่ระทรวงสาธารณสขุ
กำาหนด  ฝึกทักษะการบริการทางการแพทย์เบื้องต้น
0501343 โภชนาการชุมชน 2(1-2-3)
   Community Nutrition
   บุรพวิชา : 0500203
   ศึกษาปัญหาโภชนาการในชุมชน การดำาเนินกิจกรรม
โภชนาการในชุมชน โดยเน้นการเฝ้าระวัง ติดตาม และดำาเนินงาน
โภชนาการที่สอดคล้องเหมาะสมในแต่ละชุมชน และฝึกปฏิบัติ 
ภาคสนาม
0501344 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 2(1-2-3)
   Home Health Care
   บุรพวิชา : 0500201, 0501201, 0501342, 0501351
   ศึกษาหลักการและความสำาคัญของการดำาเนินงานการ
ดูแลสุขภาพที่บ้าน แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพระดับ
บุคคลและครอบครัว ลักษณะและประเภทของการบริการดูแลสุขภาพ 
ที่บ้าน เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการเยี่ยม
บุคคล ครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคลและครอบครัวใน
ชุมชน การใช้คู่มือครอบครัวและเวชระเบียนประจำาบ้าน  
0501345 อนามัยครอบครัว 2(2-0-4)
   Family Health
   ศกึษาหลกัการและความสำาคญัของงานอนามยัครอบครวั
และการวางแผนครอบครัว การให้คำาปรึกษาคู่สมรส การดูแลหญิง 
ตั้งครรภ์ การดูแลหญิงหลังคลอด การเลี้ยงดูเด็กแต่ละช่วงวัย และการ
ดูแลผู้สูงวัย
0501346 สุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
   Elderly Health Care
   ศึกษาความหมายและพัฒนาการวัยผู้สูงอายุ แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ สถานการณ์ประชากรของผู้สูงอายุ 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ปัญหาและความต้องการของ 
ผูส้งูอาย ุแนวทางการดแูลผูส้งูอาย ุการดแูลและการเตรยีมตวัตนเองของ 
ผู้สูงอายุในภาวะปกติ ภาวะเจ็บป่วย ภาวะสุดท้ายของชีวิต
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0501347 เพศศึกษา 2(2-0-4)
   Sex Education
   ศึกษาความสำาคัญของระบบสืบพันธุ์และเพศศึกษา 
พัฒนาการทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ ตัวตนและรสนิยมทางเพศ 
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัวและแนวทาง
การอบรมให้เป็นผู้ที่มีการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสม
0501351 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3(2-2-5)
   Communicable and Non-Communicable Diseases
   บุรพวิชา : 0207354
   ศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรค สาเหตุ พยาธิ สภาพและ
อาการแสดงของโรคตดิตอ่และไมต่ดิตอ่ทีส่ำาคญั ซึง่เปน็สาเหตุการป่วย
และการตาย รวมทัง้โรคอบุตัใิหมแ่ละอบุตัซ้ิำา ฝกึปฏบิตักิารวางแผนการ
ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
0501352 ระบาดวิทยา 3(2-2-5)
   Epidemiology
   ศึกษาแนวคิดของระบาดวิทยา หลักการและวิธีการศึกษา
ทางระบาดวทิยาเบือ้งตน้ การเฝา้ระวัง การสอบสวนโรค และการเขียน
รายงานทางระบาดวิทยา  ฝึกปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา 
0501353 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)
   Public Health Pharmacy
   ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ 
การออกฤทธิ์ของยา การใช้ยากลุ่มต่างๆ ผลข้างเคียงและข้อระวัง
ในการใช้ยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสำาหรับโรงพยาบาลและ 
สถานบริการสาธารณสุข การดำาเนินงานด้านเภสัชสาธารณสุขและ 
การคุ้มครองผู้บริโภค
0501354 สุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)
   Food Sanitation
   ศกึษาความสำาคญัและหลกัการดา้นการสขุาภิบาลอาหาร 
โรคและอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดจากอาหาร ปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านการสุขาภิบาลอาหารในชุมชน กฏหมายและ 
พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร ฝึกปฏิบัติด้าน
สุขาภิบาลอาหาร
0501421 การพัฒนาคุณภาพทางสาธารณสุข 2(2-0-4)
   Quality Improvement in Public Health
   ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ตัวแบบ
ดา้นการพฒันาคณุภาพสำาหรบังานสาธารณสขุ การใชเ้ครือ่งมอืคณุภาพ 
การประเมินคุณภาพ และการเทียบเคียงสมรรถนะในงานสาธารณสุข
0501422 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข 2(2-0-4)
   Strategic Management in Public Health
   ศกึษาแนวคดิ หลกัการ และตวัแบบการบรหิารเชงิกลยทุธ ์
ด้านสาธารณสุข การวางแผน กลยุทธ์ การกำากับและประเมินผล 
การดำาเนินงานด้านสาธารณสุข

0501423 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
   Public Health Economics
   ศึกษาความรู้ทั่วไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์
หลักเศรษฐศาสตร์ในงานสาธารณสุข โดยเน้นความสำาคัญในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด หรือมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ ศึกษา
ตัวอย่างการให้บริการสาธารณสุขเชิงเศรษฐศาสตร์
0501424 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
   Healthy Public Policy
   ศึกษาหลักการ แนวคิด ความสำาคัญ และประเภทของ
นโยบาย องคป์ระกอบของนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ การกอ่ตวัและ
การกำาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การตัดสินใจเลือกนโยบาย  
การนำานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ
0501461 สัมมนาในงานสาธารณสุข 1(0-3-0)
   Seminar in Public Health
   สมัมนาประเดน็ทีเ่ก่ียวกบัการดำาเนนิงานดา้นสาธารณสขุ 
การศึกษาปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน
ชุมชน การบริหารสาธารณสุขแบบบูรณาการ การดำาเนินงานสุขภาพ       
ภาคประชาชน หรือประเด็นสาธารณสุขที่น่าสนใจ สรุปและจัดทำา
รายงาน
0501462 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 6(0-18-0)
   Professional Experience in Public Health
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในหน่วยงานบริการ 
หรือหน่วยงานวิชาการทางสาธารณสุข โดยฝึกปฏิบัติงานตาม
กระบวนการและการจัดการด้านสาธารณสุข รวมทั้งศึกษาค้นคว้าใน
หวัขอ้หรอืประเดน็ปัญหาทางสาธารณสขุจากขอ้มลู และสถานการณจ์ริง 
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการดำาเนินงาน จัดทำาโครงการเพื่อแก้ปัญหา 
ด้านสาธารณสขุ และนำาเสนอผลการฝกึประสบการณว์ชิาชีพสาธารณสขุ
0502201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Occupational Health and Safety
   ศึกษาความหมาย แนวคิด พัฒนาการ สถานการณ์ ความ
สำาคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการทำางานที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ
ของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ วิธีการควบคุมและป้องกันสภาพปัญหา 
อันตรายและโรคจากการประกอบอาชีพ  กฎหมาย มาตรฐาน และ
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
0502211 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   Environmental Health
   ศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มี
ตอ่ชวีติและความเปน็อยูข่องมนษุย ์มาตรการและวธิกีารในการควบคมุ 
ป้องกันและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวทิยาการสขุภาพและการกฬีา สาขาวชิาสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 
และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา
 ปัญญา จริยธรรม นำาการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพและ 
ความปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 เพ่ือผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ
ดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถ เจตคติที่ดี และมีทักษะในการส่งเสริม 
สุขภาพ สมรรถภาพและความปลอดภัยแก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้าน
อุตสาหกรรม
 2. มคีวามใฝรู่ ้สามารถประยกุตแ์ละพฒันาองคค์วามรู ้ในการศกึษา
และวิจัยด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 3. สามารถนำาความรู้และใช้เครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางาน และ
นำามาประยุกต์ใช้ในการการควบคุมและป้องกันปัญหาและผลกระทบ
ต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
 4. มีความสามารถในการบริหารจัดการ และการดำาเนินงาน
โครงการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและ
ความปลอดภัย เป็นหลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
 - วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
 - วิชาพื้นฐานวิชาเอก  30 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   44 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)

 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
 0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8)
 0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
 0204121 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)
 0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
 0204196 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-0)
 0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
 0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  30 หน่วยกิต
 0207242 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
   สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-3-4)
 0500203 โภชนศาสตร์ 2(2-0-4)
 0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)
 0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับ 3(2-2-5)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 0500307 สุขภาพชุมชน 2(1-2-3)
 0501211 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 3(2-2-5)
 0501322 การจัดการระบบสาธารณสุข 3(3-0-6)
 0501352 ระบาดวิทยา  3(2-2-5)
 0502201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0502211 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0502332 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
   และภาวะการทำางาน 
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   50 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   44 หน่วยกิต
 0207353 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 3(2-3-4)
 0207354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 3(2-3-4)
 0502301 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558272

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0204121	 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0204196	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน	 1(0-3-0)

	 0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 4(4-0-8)	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)

	 0204105	 เคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)

	 0204195	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 18

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556260

 0502302 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 3(2-2-5)
 0502303 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
 0502304 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   และอันตราย
 0502305 การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3(2-2-5)
   ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม      
 0502321 พื้นฐานวิศวกรรมสำาหรับ 2(2-0-4)
   สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย       
 0502322 การเขียนแบบวิศวกรรม 1(0-3-0)
 0502331 การยศาสตร์ 2(2-0-4)
 0502333 พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
 0502341 การประเมินและบริหารความเสี่ยง 2(1-2-3)
   ในงานอุตสาหกรรม      
 0502342 กฎหมายด้านอาชีวอนามัย 2(2-0-4)
   ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 0502421 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(2-0-4)
   ในงานอุตสาหกรรม
 0502422 มลพิษอากาศและการระบายอากาศ 3(2-2-5)
   ในงานอุตสาหกรรม
 0502431 อาชีวเวชศาสตร์ 2(2-0-4)
 0502432 การบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)
   ในสถานประกอบการ  
 0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัย 3(2-2-5)
   และความปลอดภัย
 0502451 สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1(0-3-0)
   และความปลอดภัย   
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0502306 สารสนเทศเพื่อการจัดการ 2(1-2-3)
   ด้านความปลอดภัย
 0502311 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย 2(2-0-4)
 0502312 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2(2-0-4)
   และสิ่งแวดล้อม  

 0502343 แบบจำาลองเพื่อการจัดการความปลอดภัย 2(1-2-3)
 0502344 เศรษฐศาสตร์อาชีวอนามัย 2(2-0-4)
   และความปลอดภัย
 0502401 การจัดการอุบัติภัยร้ายแรง 2(2-0-4)
   ในงานอุตสาหกรรม         
 0502411 การวิเคราะห์น้ำาและน้ำาเสีย 2(1-2-3)
 0502412 มลพิษทางน้ำาและเทคโนโลย ี 2(2-0-4)
   การบำาบัดน้ำาเสียอุตสาหกรรม 
 0502423 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   สำาหรับความปลอดภัย
 0502442 การควบคุมคุณภาพสำาหรับความปลอดภัย 2(2-0-4)
 0502443 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 6 หน่วยกิต
 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำานวน 6 หน่วยกิต โดยมีการ
ประเมินผล เป็นสัญลักษณ์ ดังนี้
 G  หมายถึง  ระดับดี 
 S  หมายถึง  ระดับเป็นที่พอใจ 
 U  หมายถึง  ระดับไม่เป็นที่พอใจ 
 0502452 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   หรือ
 0502453 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0)
   สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
   หรือ
 0502454 การศึกษาอิสระ 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้อง
เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันท่ี 
ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0204121 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 0204196 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-0)
0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8) 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
      0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   18



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี
273มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0500203	 โภชนศาสตร์	 2(2-0-4)

 .............. ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 0501211	 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ	 3(2-2-5)

	 0204241	 ชีวเคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)	 0501322	 การจัดการระบบสาธารณสุข	 3(3-0-6)

	 0204298	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)	 0502201	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 0207242	 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3(2-3-4)	 0502211	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 0207353	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	1	 3(2-3-4)	 0207354	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	2	 3(2-3-4)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 รวมหน่วยกิต	 22

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0500305	 ชีวสถิติเบื้องต้น	 3(2-2-5)	 0500306	 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3(2-2-5)

	 0500307	 สุขภาพชุมชน	 2(1-2-3)	 0502303	 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	 3(2-3-4)

	 0501352	 ระบาดวิทยา	 3(2-2-5)	 0502304	 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย	 2(2-0-4)

	 0502301	 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	 3(3-0-6)	 0502305	 การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม	3(2-2-5)

	 0502302	 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย	 3(2-2-5)	 0502321	 พื้นฐานวิศวกรรมสำาหรับสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย	2(2-0-4)

	 0502331	 การยศาสตร์	 2(2-0-4)	 0502322	 การเขียนแบบวิศวกรรม	 1(0-3-0)

 0502332 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะการทำางาน	 2(2-0-4)	 0502333	 พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)

 0502342 กฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 2(2-0-4)	 0502341	 การประเมินและบริหารความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม	 2(1-2-3)

	 	 	 	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)

	 	 	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 22

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0502421	 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม	 2(2-0-4)	 0502452	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

 0502422 มลพิษอากาศและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม	 3(2-2-5)	 	 หรือ 

	 0502431	 อาชีวเวชศาสตร์	 2(2-0-4)	 0502453	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 6(0-18-0)

 0502432 การบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ	 2(1-2-3)	 	 หรือ 

 0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 3(2-2-5)	 0502454	 การศึกษาอิสระ	 6(0-18-0)

 0502451 สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย	 1(0-3-0)	 	 	 	

	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	

	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 รวมหน่วยกิต	 6

	 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	146		หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558274
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556262

0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8)
   Basic Mathematics 
   ศึกษาคณิตศาสตร์กับปัญหาจริง กระบวนการแก้ปัญหา
ความหมายและบทประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ 
สมการเชิงผลต่าง การประมาณฟังก์ชัน การประมาณผลเฉลย 
การประยุกต์
0204105 เคมีพื้นฐาน  3(3-0-6)
   Fundamental  Chemistry  
   ศกึษาโครงสรา้งอะตอม พนัธะเคม ีปฏกิิรยิา แก๊สของเหลว
และของแข็ง สารละลายและคอลลอย อัตราปฏิกิริยาและสมดุล กรด
และเบส โครงสร้าง การเรียกชื่อและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์หมู่ฟังก์ชันต่างๆ ที่สำาคัญ
0204121 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)
   Fundamental Organic Chemistry 
   บุรพวิชา : 0204105 
   ศึกษาโครงสร้างปฏิกิ ริยา และสเตอริ โอเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน สารอนิทรย์ีท่ีมีหมู่ฟงัก์ชนัตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
กับสารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติและท่ีมีความสำาคัญทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory  
   ศกึษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเคมแีละปฏบิตักิาร
ทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีพื้นฐาน
0204196 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน 1(0-3-0)
   Fundamental Organic Chemistry  Laboratory 
   บุรพวิชา : 0204195 
   ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับเทคนิคการแยกสาร การทำาสาร
ให้บริสุทธิ์โดยใช้วิธีต่างๆ การทดสอบ และการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่
สำาคญัของสารประกอบอนิทรยีแ์ละการสงัเคราะหส์ารอนิทรยีบ์างชนดิ
ที่มีความสำาคัญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
   Fundamental Biochemistry 
   บุรพวิชา : 0204105 
   ศึกษาโครงสร้าง หน้าท่ี กระบวนการเมแทบอลิซึมและ
การควบคมุสารชวีโมเลกุลท่ีสำาคญัในรา่งกาย เพือ่การใช้ในวทิยาศาสตร์
สุขภาพและชีวิตประจำาวัน
0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
   Fundamental Biochemistry  Laboratory 
   บุรพวิชา : 0204195 
   ปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคทางชีวเคมีวิเคราะห์สารโมเลกุล 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1 
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต
โครงสรา้งและหนา้ท่ีของเซลล ์กระบวนการเมแทบอลิซึม การสงัเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ 
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต

0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1 
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207242 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-4)
   สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   Microbiology and Parasitology
   for Health Science 
   ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ ปรสิตโพรโทซัว
และหนอนพยาธิ บทบาทของจุลินทรีย์ในทางสาธารณสุขและการ
สุขาภิบาล การเพาะเลี้ยง การควบคุมและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 
การแพรก่ระจายและวธีิการติดเช้ือปรสติ การเกดิโรคและอาการของโรค 
การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อปรสิต 
โดยเน้นปรสิตโพรโทซัวและหนอนพยาธิที่มีความสำาคัญทางด้าน
สาธารณสุขของประเทศไทยและฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหา
0207353 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1  3(2-3-4)
   Human Anatomy and Physiology 1 
   บุรพวิชา : 0207101 หรือ 0207191 
   ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ระดับ
เซลล ์เนือ้เยือ่ อวยัวะและระบบตา่งๆ ไดแ้ก ่ระบบหอ่หุม้รา่งกาย ระบบ
โครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ
และฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์
และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
0207354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 3(2-3-4)
   Human Anatomy and Physiology 2 
   บุรพวิชา : 0207353 
   ศกึษาโครงสรา้งและหนา้ทีข่องรา่งกายมนษุยต่์อเนือ่งจาก
รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 โดยศึกษาระบบ
ไหลเวยีนโลหติและน้ำาเหลอืง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขบัถา่ยปัสสาวะ ระบบสบืพนัธุ ์และระบบตอ่มไรท้อ่ เพือ่เปน็พืน้ฐานใน
การประยุกต์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1 
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 
กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่นเสียง แสง ความร้อนและ 
อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
ทฤษฎีควันตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1 
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0500203 โภชนศาสตร์ 2(2-0-4)
   Nutrition 
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ  
ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภค นโยบายและแผนงานโภชนาการ
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ สถานการณ์ทางด้านโภชนาการใน
ปัจจุบัน การประเมินภาวะโภชนาการ การวินิจฉัยปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโภชนาการ วัยกับโภชนาการ การให้โภชนศึกษา เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและ
ชุมชน

คำาอธิบายรายวิชา
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0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)
   Introduction to Biostatistics 
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญของสถิติเบื้องต้นและ
สถิติสาธารณสุขประกอบด้วย การจัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการ 
กระจายความนา่จะเปน็ การแจกแจงคา่สถติ ิการประมาณคา่ การทดสอบ 
สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับและข้อมูลต่อเนื่อง สหสัมพันธ์
และสมการเชงิเสน้อยา่งงา่ย สถิตชิพีท่ีสำาคญัในงานสาธารณสขุ การนำา
ขอ้มลูสถติชิพีไปใช ้ฝึกปฏบัิตวิเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสำาเรจ็รปูทาง
สถิติ และการนำาเสนอข้อมูล
0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับ 3(2-2-5)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   Introduction to Research Methods
   for Health Science 
   ศึกษากระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การกำาหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การกำาหนดสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การคำานวณหาขนาดตัวอย่าง
และเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงวิจัย
0500307 สุขภาพชุมชน 2(1-2-3)
   Community Health 
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเ ก่ียวกับระบบสุขภาพชุมชน 
การพัฒนาสุขภาพชุมชน การเตรียมชุมชน การประเมินสภาพชุมชน  
การวิเคราะห์ชุมชน และฝึกปฏิบัติงานสุขภาพชุมชน
0501211 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  3(2-2-5)
   Health Education and Health Behavior 
   ศึกษาแนวคิด หลักการทางสุขศึกษา ทฤษฎีทางสุขศึกษา
และพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและพฤติกรรม 
รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนสุขศึกษา  
และการจัดทำาโครงการการให้สุขศึกษา
0501322 การจัดการระบบสาธารณสุข 3(3-0-6)
   Public Health System Management  
   ศึกษาหลักการจัดการ ระบบการจัดการและการบริหาร
ระบบสาธารณสุข กระบวนการกำาหนดนโยบาย การวางแผน การจัด
โครงการ การจัดองค์กร การบริหารบุคคล การอำานวยการ การควบคุม
กำากับและประเมินผล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและ
จัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุ และเทคนิคด้าน การบริหาร
สาธารณสุข
0501352 ระบาดวิทยา 3(2-2-5)
   Epidemiology 
   ศึกษาแนวคิดของระบาดวิทยา หลักการและวิธีการศึกษา
ทางระบาดวทิยาเบือ้งตน้ การเฝา้ระวัง การสอบสวนโรค และการเขยีน
รายงานทางระบาดวิทยา ฝึกปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา 
0502201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Occupational Health and Safety 
   ศึกษาความหมาย แนวคิด พัฒนาการ สถานการณ์ 
ความสำาคัญของปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมในการทำางานท่ีมีอิทธิพลต่อ
สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ วิธีการควบคุมและป้องกันสภาพ
ปัญหา อันตรายและโรคจากการประกอบอาชีพ กฎหมาย มาตรฐาน 
และบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับงานด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0502211 อนามัยสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6)
   Environmental Health 
   ศกึษาปญัหา สาเหต ุและผลกระทบของสิง่แวดล้อมทีม่ตีอ่
ชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ มาตรการและวิธีการในการควบคุม 
ป้องกัน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
0502301 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
   Principles of Industrial Hygiene 
   บุรพวิชา : 0502201 
   ศกึษาหลกัการทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม สภาพแวดลอ้ม
ในการทำางานทีม่ผีลต่อสขุภาพและความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานทีเ่กดิ
จากปจัจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคม ีและการยศาสตร ์ การประเมนิและ
การควบคุมอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน จรรยาบรรณ
ของนกัสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม คา่มาตรฐานทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 
การสำารวจทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โปรแกรมทางด้าน สุขศาสตร์
อุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน
0502302 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 3(2-2-5)
   Fire Protection and Control   
   ศึกษาประเภท สาเหตุ และทฤษฎีการเกิดอัคคีภัย ผลเสีย
และอันตรายจากอัคคีภัย หรืออุบัติภัยอื่นๆ มาตรฐานและกฎหมาย
เกี่ยวกับอัคคีภัย ระบบป้องกัน ควบคุมและระงับอัคคีภัย ฝึกปฏิบัติ
การเขียนแผน การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ และการ
ตอบโต้อัคคีภัย
0502303 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(2-3-4)
   Principles of Safety of Industrial Work 
   ศึกษาลักษณะ องค์ประกอบ และสาเหตุของการเกิด
อบุติัเหตุจากการปฏบัิติงานในงานอตุสาหกรรม การวเิคราะห ์สอบสวน 
รายงาน และประเมนิคา่การเกดิอบัุตเิหต ุการตรวจสอบความปลอดภยั 
การประเมนิอนัตรายดว้ยเทคนคิตา่งๆ การควบคมุและปอ้งกนัอันตราย
ในงานอตุสาหกรรมและงานเฉพาะกจิทีอ่าจเป็นอนัตราย ฝกึปฏบิตักิาร
ใช้หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมและศึกษาดูงาน
0502304 กระบวนการผลิตทาง 2(2-0-4)
   อุตสาหกรรมและอันตราย  
   Industrial Processes and Hazards 
   ศึกษากระบวนการและกรรมวิธีการผลิต ขั้นตอนการผลิต 
ชนิดและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ปัญหาและอันตราย การป้องกันและ
ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงอันตรายในกระบวนการ
ผลิตเน้นอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ และศึกษาดูงาน
0502305 การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3(2-2-5)
   ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม        
   Sampling and Analysis in Industrial Hygiene 
   บุรพวิชา : 0502301 
   ศึกษาเทคนิคและวิธีการตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง การใช้ 
เครื่องมือ การวิเคราะห์ และหลักการวิเคราะห์ตัวอย่างตามสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม
รวมถึงการแปลผลข้อมูล และการประเมินเปรียบเทียบกฎหมาย หรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม      
0502306 สารสนเทศเพื่อการจัดการ 2(1-2-3)
   ด้านความปลอดภัย  
   Safety Management Information  
   ศกึษาและฝกึปฏิบัติ การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู
ที่ใช้ในงานสารสนเทศ เพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย การจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร การประมวลผลและการใช้ประโยชน์ การใช้ความรู้ทาง
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศจัดทำาสือ่ เพือ่สง่เสรมิดา้นความ
ปลอดภัย 
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0502311 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย   2(2-0-4)
   Chemical and Hazardous Waste Management 
   ศึกษาประเภท ลักษณะ และเครื่องหมายเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยด้านสารเคมีและของเสียอันตราย ผลกระทบและ
อนัตราย กฎหมายและมาตรฐาน วธิกีารทำางานกบัสารเคมทีีถ่กูตอ้งและ
ปลอดภยั  เอกสารข้อมูลความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมี การเกบ็รวบรวม 
การจัดเก็บ การขนถ่าย และการขนส่งสารเคมีและของเสียอันตราย 
การลดปริมาณและการบำาบัดของเสียอันตราย
0502312 การประเมินผลกระทบ 2(2-0-4)
   ทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    
   Health and Environmental Impact Assessment 
   ศึกษาหลักการ เทคนิค วิธีการประเมิน การรายงาน 
มาตรการในการติดตามตรวจสอบ และการวางแผนบริหารจัดการ 
ผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
0502321 พื้นฐานวิศวกรรมสำาหรับ 2(2-0-4)
   สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย      
   Basic Engineering for Industrial
   Hygiene and Safety 
   ศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เฉพาะ
ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
อุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ เพื่อ
ประยุกต์ในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
0502322 การเขียนแบบวิศวกรรม 1(0-3-0)
   Engineering Drawing 
   ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบทางวิศวกรรมสำาหรับงานด้าน
ความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล รูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ 
การเขยีนภาพฉายออรโ์ทกราฟกิ การเขยีนแบบออรโ์ทกราฟกิ การเขียน
ภาพและการอา่นภาพสามมิต ิการกำาหนดขนาด ภาพตดัและสญัลกัษณ ์
การเขียนภาพร่างด้วยมือ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ
0502331 การยศาสตร์               2(2-0-4)
   Ergonomics 
   บุรพวิชา : 0207354 
   ศึกษาหลักการและวิ ธี การทางด้ านการยศาสตร์  
ความสัมพันธ์ในการทำางานระหว่างมนุษย์กับ เครื่องจักร อุปกรณ์ 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน การออกแบบและการเลือกใช้เครื่อง
มือและอุปกรณ์ การประเมินปัญหาจากการทำางาน การจัดสภาพงาน 
วิธีทำางานและสถานที่ทำางานให้เหมาะกับลักษณะของงานและผู้ปฏิบัติ
งานเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน
0502332 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
   และภาวะการทำางาน  
   Environmental and Work Physiology 
   บุรพวิชา : 0207354 
   ศึกษากลไกการทำางานของร่างกายและจิตใจภายใต้ 
สิ่งแวดล้อมการทำางานชนิดต่างๆ รวมทั้งความสามารถและข้อจำากัด 
การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกายและความเมื่อยล้าจากการ
ทำางาน เพื่อเป็นหลักในการสร้างสภาวะการทำางานที่เหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพ
0502333 พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
   Occupational Health and Environmental
   Toxicology 
   ศกึษาหลกัการทีเ่กีย่วกบัพษิวทิยา ชนดิและคณุสมบตัขิอง
สารพษิทีส่ำาคญัและใช้มากในงานอตุสาหกรรม กลไกของสารพษิทีม่ตีอ่
ร่างกายและปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารพิษ การเก็บรักษาสารพิษ การ
ควบคุม การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับสารพิษ

0502341 การประเมินและบริหารความเสี่ยง 2(1-2-3)
   ในงานอุตสาหกรรม        
   Risk Assessment and Management
   for Industrial Work 
   บุรพวิชา : 0502201 
   ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ เทคนิค และวิธีการ
ประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายและมาตรฐาน  
การสื่อสารความเสี่ยง การจัดทำาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
รายงานการประเมินความเสี่ยง และฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
0502342 กฎหมายด้านอาชีวอนามัย 2(2-0-4)
   ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   
   Occupational Health, Safety
   and Environmental  Laws 
   ศกึษาความรูพ้ืน้ฐาน พฒันาการ ขอบเขตการใชก้ฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
0502343 แบบจำาลองเพื่อการจัดการความปลอดภัย 2(1-2-3)
   Simulation for Safety Management 
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ การสร้างแบบจำาลอง โดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูป เพ่ือทำานายการเกิดอัคคีภัย หรืออุบัติภัยในงาน
อุตสาหกรรม การอพยพกลุ่มชนจากบริเวณที่เกิดอุบัติภัย เพื่อการ
วางแผนการจัดการความปลอดภัย และฝึกปฏิบัติการสร้างแบบจำาลอง
0502344 เศรษฐศาสตร์อาชีวอนามัย 2(2-0-4)
   และความปลอดภัย  
   Occupational Health and Safety Economics 
   ศึกษาแนวคิด หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ประยุกต์ในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมิน
ความคุมค่าการลงทุนด้านอาชีวอนามัย ต้นทุนความปลอดภัยกับงาน
ในอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย
0502401 การจัดการอุบัติภัยร้ายแรง2(2-0-4)
   ในงานอุตสาหกรรม  
   Management Major of Industrial Work Hazards 
   ศึกษาสาเหตุของอุบัติภัยร้ายแรงที่ เกิดขึ้นในงาน
อุตสาหกรรม หลักการควบคุม การป้องกันอุบัติภัย การเตรียมพร้อม 
และฝึกซ้อมเตรียมรับเหตุอุบัติภัยร้ายแรงจากแก๊สรั่ว สารเคมีรั่วไหล 
ภาชนะรับแรงดันระเบิด อุบัติเหตุจากการขนส่ง อาคารถล่ม
0502411 การวิเคราะห์น้ำาและน้ำาเสีย 2(1-2-3)
   Water and Wastewater Analysis 
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับปริมาณวิเคราะห์ หลักการและ
เทคนคิการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพน้ำาและน้ำาเสยีในหอ้งปฏิบัตกิาร การ
เก็บตัวอย่างน้ำา การวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ การอ่าน และแปลผล และ
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำาและน้ำาเสีย
0502412 มลพิษทางน้ำาและเทคโนโลย ี 2(2-0-4)
   การบำาบัดน้ำาเสียอุตสาหกรรม  
   Water Pollution and Industrial
   Wastewater Treatment Technology 
   ศึกษานิยาม แหล่งกำาเนิด และชนิดของมลพิษทางน้ำา 
คณุลกัษณะของน้ำา และระบบบำาบดัน้ำาเสยีรวมทัง้เทคโนโลยนี้ำาสะอาด 
และศึกษาดูงาน
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0502421 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(2-0-4)
   ในงานอุตสาหกรรม   
   Safety Engineering Industrial Work 
   บุรพวิชา : 0502321 
   ศึกษามาตรการ วิธีการด้านวิศวกรรมท่ีใช้ในการควบคุม
สภาพการทำางานของเครือ่งจกัรกล ระบบไฟฟา้ หม้อไอน้ำา การกอ่สรา้ง 
การขนถ่ายวัสดุ การเชื่อมโลหะ การซ่อมบำารุง ตลอดจนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์
ดา้นวศิวกรรมความปลอดภยั เชงิปรมิาณและเชงิคณุลกัษณะ และศกึษา
ดูงาน
0502422 มลพิษอากาศและการระบายอากาศ 3(2-2-5)
   ในงานอุตสาหกรรม  
   Air Pollution and Ventilation in Industrial Work 
   บุรพวิชา : 0502321 
   ศึกษาความหมาย ชนิด แหล่งกำาเนิด วิธีการควบคุม และ
ระบบบำาบัดสารมลพิษทางอากาศ มาตรฐานกำาหนดคุณภาพอากาศ 
กฎหมายและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัและวธิกีารระบายอากาศทัว่ไป
และการระบายอากาศเฉพาะท่ีในงานอุตสาหกรรม ส่วนประกอบของ
ระบบระบายอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศ การบำารุงรักษา  
การประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ และฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบและตรวจวัดระบบระบายอากาศ 
0502423 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
   สำาหรับความปลอดภัย  
   Industrial Plant Design for Safety 
   ศึกษาการออกแบบและจัดการพื้นที่สำาหรับกิจกรรมการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์รูปแบบสถานที่ อุปกรณ์การ
ขนถ่ายลำาเลียงวัสดุในโรงงาน การจัดอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องจักร
เส้นทางการเคลื่อนย้ายวัสดุและการสัญจรในโรงงาน การใช้สัญลักษณ์
เพื่อบ่งชี้พื้นที่การใช้งาน อุปกรณ์ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณปูโภค โดยเนน้การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธิภาพ และ
เกิดความปลอดภัยในการทำางาน
0502431 อาชีวเวชศาสตร์  2(2-0-4)
   Occupational Medicine 
   บุรพวิชา : 0207354 
   ศึกษาแนวคิดและหลักการด้านอาชีวเวชศาสตร์ สาเหตุ 
ลักษณะอาการ และแนวทางในการวินิจฉัยโรคและโรคอุบัติใหม่ที่เกิด
จากการประกอบอาชพี กลไกการทำางานของรา่งกายในสภาวะแวดลอ้ม
ทีไ่มเ่หมาะสมและเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ การปอ้งกันโรคท่ีเกดิจากการ
ประกอบอาชีพ
0502432 การบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ 2 (1-2-3)
   ในสถานประกอบการ    
   Health Service and Health Promotion
   in the Workplace 
   ศึกษาหลักการบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ โครงสร้างการจัดระบบบริการสุขภาพ การบริการ
พ้ืนฐานที่สำาคัญ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ระบบประกันสุขภาพในสถาน
ประกอบการ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ
จัดการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

0502441 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัย 3 (2-2-5)
   และความปลอดภัย 
   Management of Occupational Health and Safety 
   บุรพวิชา :  0502301, 0502303 
   ศกึษาความเปน็มา หลกัการบรหิารงานอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย ข้อกำาหนด มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ 
ตา่งประเทศ  ฝกึปฏบิติัการประยกุต์ระบบบรหิารงานทางอาชวีอนามยั
และความปลอดภัย การตรวจติดตามและประเมินผลการดำาเนินการ
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
0502442 การควบคุมคุณภาพสำาหรับความปลอดภัย 2(2-0-4)
   Quality Control for Safety 
   ศึกษาแนวคิด หลักการในการควบคุมคุณภาพ เทคนิค
และเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมคุณภาพงาน การบริหารคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพสำาหรับความปลอดภัยตามมาตรฐานในประเทศ
และต่างประเทศ
0502443 จิตวิทยาอุตสาหกรรม      2(2-0-4)
   Industrial Psychology 
   ศึกษาความหมาย ทฤษฎี จิตวิทยาอุตสาหกรรม ปัจจัย
ด้านสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของ 
ผู้ปฏิบัติงาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่สัมพันธ์กับการทำางาน 
บุคลิกภาพในเชิงอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
การบริหารความขัดแย้ง ศึกษากรณีศึกษา
0502451 สัมมนาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1(0-3-0)
   และความปลอดภัย  
   Seminar in Industrial Hygiene and Safety
   ศกึษาคน้ควา้ เกีย่วกบัประเดน็ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม
และความปลอดภัยที่น่าสนใจ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
สำาหรับสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยจากเอกสารวิชาการ
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0502452 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
   Cooperative Education 
   เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงทางด้านวิชาชีพสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ทำางานภายใต้การควบคุมดูแลและ
การประเมินผลของนายจ้าง หัวหน้าหน่วยงานและอาจารย์นิเทศก์ 
เป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน
0502453 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0)
   สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
   Professional Experience in
   Industrial Hygiene and Safety 
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
ความปลอดภยัในโรงงานหรอืสถานประกอบการ และศกึษาคน้ควา้และ
ฝกึปฏบิตัใินหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและความปลอดภยั
ตามความสนใจของผูเ้รยีน โดยการศกึษาจากขอ้มลูและสถานการณจ์ริง
ในโรงงานอตุสาหกรรม เพือ่เรยีนรูว้ธิกีารคน้หาปญัหาและการแกป้ญัหา 
พร้อมทั้งนำาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
0502454 การศึกษาอิสระ 6(0-18-0)
   Independent Study 
   ศึกษาความรู้และประสบการณ์วิจัยทางสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัยต่างประเทศ และทำาโครงการศึกษา
ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ผู้เรียนสนใจ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	 ปรัชญา
	 ปัญญา	จริยธรรม	นำาทักษะวิทยาศาสตร์การกีฬา	พัฒนาสมรรถภาพและ
	 สุขภาพ
	 วัตถุประสงค์หลักสูตร
	 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม	และ
	 มีคุณลักษณะดังน้ีมีความรู้	ความสามารถ	และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
	 การกีฬา	และการออกกำาลังกายมีเจตคติที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ	และ
	 สมรรถภาพ	มีความคิดสร้างสรรค์	ใฝ่รู้	สามารถประยุกต์	และบูรณาการ
	 องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำาลังกาย	มีความสามารถ
	 ในการจัดการ	และเป็นผู้นำาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำาลังกาย
	 มีจรรยาบรรณวิชาชีพเช่ือม่ันในวิชาชีพ	เห็นคุณค่าแห่งตน	รับผิดชอบต่อตนเอง	
	 วิชาชีพและสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	เป็นหลักสูตร	
4	ปี	จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	140	หน่วยกิต	ตามโครงสร้าง
ดังนี้
1.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 30		 หนว่ยกติ
2.		 หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า		 	 104		 หนว่ยกติ
	 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน		 	 46		 หนว่ยกติ
	 -	วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน		 	20		 หน่วยกิต
	 -	วิชาพื้นฐานวิชาเอก		 	 	26		 หน่วยกิต
	 วิชาเอก			 	 52		 หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 	32		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 	20		 หน่วยกิต
	 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ		 	 		6		 หนว่ยกติ
3.		 หมวดวิชาเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่า		 		6		 หนว่ยกติ
	 รายวิชาตามโครงสร้าง
1.		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 	 30		 หนว่ยกติ
	 กลุ่มภาษา		 	 		9		 หนว่ยกติ
	 0000111		 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0000122		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2		 	 	 3(3-0-6)
	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 	 		6		 หนว่ยกติ
	 0000141		 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย		 	 3(3-0-6)
	 0000142		 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม		 	 3(2-2-5)
	 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	หน่วยกิต
	 0000151		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต		 	 3(3-0-6)
	 0000152		 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต		 	 3(3-0-6)
	 กลุ่มบูรณาการ		 	 		3		 หนว่ยกติ
	 เลือกจาก
	 0000161		 วิถีชุมชนท้องถิ่น		 	 	 3(1-6-2)
	 0000162		 ทักษิณศึกษา		 	 	 3(1-6-2)
	 กลุ่มวิชาเลือก		 	 		6		 หนว่ยกติ
	 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา		 	 		3		 หนว่ยกติ
	 0000131		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(3-0-6)
	 0000132		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)
	 0000133		 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น		 	 3(3-0-6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	พ.ศ.	2554

	 0000134		 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี		 	 3(3-0-6)
	 0000211		 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)
	 	 ระดับอุดมศึกษา
	 0000221		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3		 	 	 3(3-0-6)
	 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์		 	 			3		หนว่ยกติ
	 และสังคมศาสตร์
	 0000143		 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	 3(3-0-6)
	 0000144	 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000145		 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย			 3(3-0-6)
	 0000146		 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000147		 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)
2.		 หมวดวิชาเฉพาะ		 ไม่น้อยกว่า		 104		หนว่ยกติ
	 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน		 	 		46		หนว่ยกติ
	 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน		 		20		หนว่ยกติ
	 0202101		 คณิตศาสตร์พื้นฐาน		 	 	 4(4-0-8)
	 0204105		 เคมีพื้นฐาน		 	 	 3(3-0-6)
	 0204195		 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน			 	 1(0-3-0)
	 0204241		 ชีวเคมีพื้นฐาน		 	 	 3(3-0-6)
	 0204298		 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน		 	 1(0-3-0)
	 0207101		 หลักชีววิทยา	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0207191		 ปฏิบัติการชีววิทยา	1		 	 	 1(0-3-0)
	 0209101		 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0209191		 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1		 	 1(0-3-0)
	 วิชาพื้นฐานวิชาเอก		 	 		26		หนว่ยกติ
	 0207353		 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา		 	 3(2-3-4)
	 	 ของมนุษย์	1
	 0207354		 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา		 	 3(2-3-4)
	 	 ของมนุษย์	2
	 0500204		 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(2-0-4)
	 0500305		 ชีวสถิติเบื้องต้น		 	 	 3(2-2-5)
	 0500306		 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับ		 	 3(2-2-5)
	 	 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
	 0500307		 สุขภาพชุมชน		 	 	 2(1-2-3)
	 0503101		 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น		 	 2(2-0-4)
	 0503201		 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย		 	 2(1-2-3)
	 0503202		 การเรียนรู้ทักษะกลไก			 	 2(1-2-3)
	 0503301		 กฎหมายและจริยธรรมทางกีฬา		 	 2(1-2-3)
	 0503302		 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำาหรับ		 	 2(1-2-3)
	 	 วิทยาศาสตร์การกีฬา
	 วิชาเอก			 ไม่น้อยกว่า		 		52		หนว่ยกติ
	 วิชาบังคับ		 	 		32		หนว่ยกติ
	 0503311		 กายภาพบำาบัดทางการกีฬา		 	 2(1-2-3)
	 0503312		 โภชนศาสตร์การกีฬา		 	 	 2(2-0-4)
	 0503313		 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย	1		 	 2(1-2-3)
	 0503314		 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย	2		 	 2(1-2-3)
	 0503315		 หลักวิทยาศาสตร์ของการฝึกกีฬา		 	 3(2-2-5)
	 0503321		 การประเมินผลด้านสมรรถภาพและ		 	 2(1-2-3)
	 	 การกำาหนดโปรแกรมการออกกำาลังกาย
	 0503322		 การฝึกด้วยแรงต้าน		 	 	 2(1-2-3)
	 0503323		 ชีวกลศาสตร์การกีฬา		 	 	 2(2-0-4)
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 0503324 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)
 0503325 การออกกำาลังกายเพื่อการบำาบัด 2(2-0-4)
 0503411 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)
 0503412 เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3)
 0503413 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1(0-3-0)
 0503414 การจัดการกีฬา 2(2-0-4)
 0503415 การจัดการการท่องเที่ยวทางการกีฬา 2(1-2-3)
    และนันทนาการ
 0503421 เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 2(1-2-3)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกิต
 กลุ่มทักษะกีฬา  ไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต
 0503131 กรีฑา  2(1-2-3)
 0503132 ฟุตบอล  2(1-2-3)
 0503133 แฮนด์บอล 2(1-2-3)
 0503134 เทนนิส   2(1-2-3)
 0503135 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
 0503136 ว่ายน้ำา  2(1-2-3)
 0503137 เรือใบ  2(1-2-3)
 0503138 เรือพาย  2(1-2-3)
 0503139 ดำาน้ำา  2(1-2-3)
 0503141 เซปัคตะกร้อ 2(1-2-3)
 0503142 กอล์ฟ  2(1-2-3)
 0503143 จักรยาน  2(1-2-3)
 0503144 แอโรบิคดานซ์ 2(1-2-3)
 0503145 กีฬาและนันทนาการชายหาด 2(1-2-3)
 0503146 วู้ดบอล  2(1-2-3)
 0503147 มวยไทย  2(1-2-3)
 0503148 แบดมินตัน 2(1-2-3)
 0503149 วอลเลย์บอล 2(1-2-3)
 0503151 บาสเกตบอล 2(1-2-3)
 0503152 โยคะ  2(1-2-3)

 กลุ่มการฝึกและตัดสินกีฬา ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0503331 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกรีฑา 2(1-2-3)
 0503332 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
 0503333 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3)
 0503334 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเทนนิส  2(1-2-3)
 0503335 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
 0503336 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาว่ายน้ำา 2(1-2-3)
 0503337 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเรือใบ 2(1-2-3)
 0503338 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเรือพาย 2(1-2-3)
 0503341 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ 2(1-2-3)
 0503342 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3)
 0503343 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาจักรยาน 2(1-2-3)
 0503344 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาแอโรบิคดานซ์ 2(1-2-3)
 0503345 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาและ 2(1-2-3)
    นันทนาการชายหาด
 0503346 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาวู้ดบอล 2(1-2-3)
 0503347 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬามวยไทย 2(1-2-3)
 0503348 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3)
 0503349 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
 0503351 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 0503471 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
    หรือ
 0503472 โครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(0-6-0)
 0503473 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 4(0-12-0)
    หรือ
 0503474 การศึกษาอิสระ 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรอืเลอืกเรยีนวชิาในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่โดยความเหน็ชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะฯ ที่หลักสูตรสังกัดทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็น
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8)
0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0503101 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2(2-0-4)
0503...... เลือกกลุ่มทักษะกีฬา (1) 2(1-2-3) 0503...... เลือกกลุ่มทักษะกีฬา (2) 2(1-2-3)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   21

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0204105	 เคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)	 0202101	 คณิตศาสตร์พื้นฐาน	 4(4-0-8)

	 0204195	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)	 0209101	 ฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 3(3-0-6)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0209191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน	1	 1(0-3-0)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0503101	 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 0503......	 เลือกกลุ่มทักษะกีฬา	(1)	 2(1-2-3)	 0503......	 เลือกกลุ่มทักษะกีฬา	(2)	 2(1-2-3)

	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 21



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558280
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556268

0202101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4(4-0-8)
   Basic Mathematics
   ศึกษาคณิตศาสตร์กับปัญหาจริง กระบวนการแก้ปัญหา 
ความหมายและบทประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ 
สมการเชิงผลต่าง การประมาณฟังก์ชัน การประมาณผลเฉลย การ
ประยุกต์
0204105 เคมีพื้นฐาน  3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 
   ศึกษาโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปฏิกิริยา แก๊ส ของ
แหลวและของแข็ง สารละลายและคอลลอย อัตราปฏิกิริยาและสมดุล 
กรดและเบส โครงสร้าง การเรียกชื่อและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ไฮโครคาร์บอนและสารอินทรีย์ หมู่ฟังชั่นต่างๆ ที่สำาคัญ

คำาอธิบายรายวิชา

0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory
   ศกึษาความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตักิารเคมแีละปฏบิตักิาร
ทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีพื้นฐาน 
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
   Fundamental Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204105
   ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการเมแทบอลิซึมและ
การควบคมุสารชวีโมเลกลุทีส่ำาคญัในรา่งกาย เพือ่การใชใ้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพและชีวิตประจำาวัน

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) ............. ภาษาเลือก 3(3-0-6)
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 0207354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 3(2-3-4)
0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 0503202 การเรียนรู้ทักษะกลไก 2(1-2-3)
0207353 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 3(2-3-4) 0500204 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5) 0503201 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
0503...... เลือกกลุ่มทักษะกีฬา (3) 2(1-2-3) 0503...... เลือกกลุ่มทักษะกีฬา (4) 2(1-2-3)
      ............ วิชาเลือกเสรี 2(.........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับ 3(2-2-5) 0503314 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 2 2(1-2-3)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  0503315 หลักวิทยาศาสตร์ของการฝึกกีฬา 3(2-2-5)
0500307 สุขภาพชุมชน 2(1-2-3) 0503321 การประเมินผลด้านสมรรถภาพและ 2(1-2-3)
0503301 กฎหมายและจริยธรรมทางกีฬา 2(1-2-3)  การกำาหนดโปรแกรมการออกกำาลังกาย
0503302 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2(1-2-3) 0503322 การฝึกด้วยแรงต้าน 2(1-2-3)
   สำาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา  0503323 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4)
0503311 กายภาพบำาบัดทางการกีฬา 2(1-2-3) 0503324 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)
0503312 โภชนศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 0503325 การออกกำาลังกายเพื่อการบำาบัด 2(2-0-4)
0503313 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 1 2(1-2-3) 0503...... เลือกกลุ่มการฝึกและตัดสินกีฬา (2) 2(1-2-3)
0503...... เลือกกลุ่มการฝึกและตัดสินกีฬา (1) 2(1-2-3) 0503...... เลือกกลุ่มทักษะกีฬา (6) 2(1-2-3)
0503...... เลือกกลุ่มทักษะกีฬา (5) 2(1-2-3) 0503...... เลือกกลุ่มทักษะกีฬา (7) 2(1-2-3)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0503411 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 0503471 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0503412 เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3)  หรือ 
0503413 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1(0-3-0) 0503472 โครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(0-6-0)
0503414 การจัดการกีฬา 2(2-0-4) 0503473 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 4(0-12-0)
0503415 การจัดการการท่องเที่ยวการกีฬา 2(1-2-3)  หรือ
   และนันทนาการ  0503474 การศึกษาอิสระ 6(0-18-0)
0503421 เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 2(1-2-3)
0503...... เลือกกลุ่มการฝึกและตัดสินกีฬา (3) 2(1-2-3)
............ วิชาเลือกเสรี 2(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 2(.........)
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 .............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)
	 0204241	 ชีวเคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)	 0207354	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	2	 3(2-3-4)
	 0204298	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)	 0503202	 การเรียนรู้ทักษะกลไก	 2(1-2-3)
	 0207353	 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	1	 3(2-3-4)	 0500204	 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 2(2-0-4)
	 0500305	 ชีวสถิติเบื้องต้น	 3(2-2-5)	 0503201	 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย	 2(1-2-3)
	 0503......	 เลือกกลุ่มทักษะกีฬา	(3)	 2(1-2-3)	 0503......	 เลือกกลุ่มทักษะกีฬา	(4)	 2(1-2-3)
	 	 	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 19

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0500306	 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3(2-2-5)	 0503314	 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย	2	 2(1-2-3)

	 0500307	 สุขภาพชุมชน	 2(1-2-3)	 0503315	 หลักวิทยาศาสตร์ของการฝึกกีฬา	 3(2-2-5)

	 0503301	 กฎหมายและจริยธรรมทางกีฬา	 2(1-2-3)	 0503321	 การประเมินผลด้านสมรรถภาพและการกำาหนด 2(1-2-3)

 0503302 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำาหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา	 2(1-2-3)	 	 โปรแกรมการออกกำาลังกาย 

	 0503311	 กายภาพบำาบัดทางการกีฬา	 2(1-2-3)	 0503322	 การฝึกด้วยแรงต้าน	 2(1-2-3)

	 0503312	 โภชนศาสตร์การกีฬา	 2(2-0-4)	 0503323	 ชีวกลศาสตร์การกีฬา	 2(2-0-4)

	 0503313	 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย	1	 2(1-2-3)	 0503324	 จิตวิทยาการกีฬา	 2(2-0-4)

	 0503......	 เลือกกลุ่มการฝึกและตัดสินกีฬา	(1)	 2(1-2-3)	 0503325	 การออกกำาลังกายเพื่อการบำาบัด	 2(2-0-4)

	 0503......	 เลือกกลุ่มทักษะกีฬา	(5)	 2(1-2-3)	 0503......	 เลือกกลุ่มการฝึกและตัดสินกีฬา	(2)	 2(1-2-3)

	 	 	 	 0503......	 เลือกกลุ่มทักษะกีฬา	(6)	 2(1-2-3)

	 	 	 	 0503......	 เลือกกลุ่มทักษะกีฬา	(7)	 2(1-2-3)

	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0503411	 สังคมวิทยาการกีฬา	 2(2-0-4)	 0503471	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

	 0503412	 เวชศาสตร์การกีฬา	 2(1-2-3)	 	 หรือ 

	 0503413	 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	 1(0-3-0)	 0503472	 โครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	 2(0-6-0)

	 0503414	 การจัดการกีฬา	 2(2-0-4)	 0503473	 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา	 4(0-12-0)

	 0503415	 การจัดการการท่องเที่ยวการกีฬาและนันทนาการ	2(1-2-3)	 	 หรือ 

	 0503421	 เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา	 2(1-2-3)	 0503474	 การศึกษาอิสระ	 6(0-18-0)

	 0503......	 เลือกกลุ่มการฝึกและตัดสินกีฬา	(3)	 2(1-2-3)	 	 	 	

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 	 	 	

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 รวมหน่วยกิต	 6

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	140	หน่วยกิต
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0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
   Fundamental Biochemistry Laboratory
   บุรพวิชา : 0204195
   ปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคทางชีวเคมี วิ เคราะห์สาร 
ชีวโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กระบวนการ เมแทบอลิซึม การ
สงัเคราะหด์ว้ยแสง การหายใจระดับเซลล ์วัฏจกัรของเซลลแ์ละการแบง่
เซลล ์หลกัการถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ 
พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของ 
สิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1 
0207353 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-3-4)
   ของมนุษย์ 1   
   Human Anatomy and Physiology 1
   บุรพวิชา : 0207101 และ 0207191
   ศกึษาโครงสรา้งและหนา้ทีข่องรา่งกายมนษุย ์ตัง้แตร่ะดบั
เซลล ์เนือ้เยือ่ อวยัวะและระบบตา่งๆ ไดแ้ก ่ระบบหอ่หุม้รา่งกาย ระบบ
โครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ
และฝกึปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัเนือ้หาเพือ่เปน็พืน้ฐานในการประยกุต์และ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0207354 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-3-4)
   ของมนุษย์ 2   
   Human Anatomy and Physiology 2
   บุรพวิชา : 0207353
   ศกึษาโครงสรา้งและหนา้ท่ีของรา่งกายมนษุยต่์อเนือ่งจาก
วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 โดยศึกษาระบบไหล
เวียนโลหิตและน้ำาเหลือง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารระบบขับ
ถา่ย ระบบสบืพนัธุ ์และระบบตอ่มไรท้อ่ เพือ่เปน็พืน้ฐานในการประยกุต์
และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0209101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3(3-0-6)
   Fundamental Physics 1
   ศกึษาเวกเตอร ์แรงและการเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีแ่บบสัน่ 
กลศาสตรข์องไหล การเคลือ่นท่ีแบบคล่ืนเสียง แสง ความรอ้นและอุณห
พลศาสตร ์สนามไฟฟา้ สนามแม่เหลก็ ทฤษฎีสมัพนัธภาพพเิศษ ทฤษฎี
ควอนตัม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
0209191 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 1(0-3-0)
   Fundamental Physics Laboratory 1
   ฝึกเทคนิคการใช้อุปกรณ์และการทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1
0500204 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4)
   English for Health Science
   ศกึษาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นวงการวิทยาศาสตรส์ขุภาพ โดย
เน้นการศึกษาคำาศัพท์ ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เทคนิคและการสื่อ
ความหมายทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)
   Introduction to Biostatistics
   ศกึษาความหมาย ความสำาคญัของสถติิเบือ้งต้นและสถติิ
สาธารณสุขประกอบด้วย การจัดการแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง และ
การกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับและข้อมูลต่อเนื่อง 
สหสัมพันธ์และสมการเชิงเส้นอย่างง่าย สถิติชีพที่สำาคัญในงาน
สาธารณสุข การนำาข้อมูลสถิติชีพไปใช้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ และการนำาเสนอข้อมูล
0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับ 3(2-2-5)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ
   Introduction to Research Methods
   for Health Science
   ศึกษากระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การ
กำาหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
กำาหนดสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การคำานวณหาขนาดตัวอย่างและ
เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงวิจัย
0500307 สุขภาพชุมชน 2(1-2-3)
   Community Health
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพชุมชน การ
พัฒนาสุขภาพชุมชน การเตรียมชุมชน การประเมินสภาพชุมชน การ
วิเคราะห์ชุมชน และฝึกปฏิบัติงานสุขภาพชุมชน
0503101 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to Sports Science
   ศึกษาความหมาย ขอบข่ายของวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ละสาขา 
การนำาพืน้ฐานวทิยาศาสตรก์ารกฬีาไปใชใ้นการกฬีาและการออกกำาลงั
กาย ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาต่างๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 0503131 กรีฑา  2(1-2-3)
   Athletics
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกรีฑา 
 503132 ฟุตบอล  2(1-2-3)
   Football
  ศกึษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา
เกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาฟุตบอล
0503133 แฮนด์บอล  2(1-2-3)
   Handball 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาแฮนด์บอล
0503134 เทนนิส  2(1-2-3)
   Tennis 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาเทนนิส
0503135 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
   Table Tennis
   ศกึษาทฤษฎ ีกฎ กตกิา มารยาท และหลกัวทิยาศาสตรก์าร
กีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส
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0503136 ว่ายน้ำา  2(1-2-3)
   Swimming 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาว่ายน้ำา
0503137 เรือใบ  2(1-2-3)
   Sailing 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาเรือใบ
0503138 เรือพาย  2(1-2-3)
   Rowing 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาเรือพาย
0503139 ดำาน้ำา  2(1-2-3)
   Diving 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาดำาน้ำา
0503141 เซปัคตะกร้อ  2(1-2-3)
   Sepak Takraw 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกฬีาเก่ียวกบัการฝกึทักษะ เทคนคิ และกลยทุธข์องกีฬาเซปคัตะกรอ้
0503142 กอล์ฟ  2(1-2-3)
   Golf 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬากอล์ฟ
0503143 จักรยาน  2(1-2-3)
   Cycling 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาจักรยาน
0503144 แอโรบิคดานซ์ 2(1-2-3)
   Aerobic Dance 
   ศกึษาทฤษฎี กฎ กตกิา มารยาท และหลกัวิทยาศาสตรก์าร
กีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาแอโรบิคดานซ์
0503145 กีฬาและนันทนาการชายหาด 2(1-2-3)
   Beach Sports and Recreation 
   ศกึษาทฤษฎี กฎ กตกิา มารยาท และหลกัวิทยาศาสตรก์าร
กฬีาเกีย่วกับการฝกึทกัษะ เทคนคิ และกลยทุธข์องกฬีาและนนัทนาการ
ชายหาด
0503146 วู้ดบอล  2(1-2-3)
   Woodball
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาวู้ดบอล
0503147 มวยไทย  2(1-2-3)
   Muay Thai 
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬามวยไทย
0503148 แบดมินตัน  2(1-2-3)
   Badminton
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาแบดมินตัน
0503149 วอลเลย์บอล 2(1-2-3)
   Volleyball
   ศกึษาทฤษฎี กฎ กตกิา มารยาท และหลกัวิทยาศาสตรก์าร
กีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาวอลเลย์บอล

0503151 บาสเกตบอล 2(1-2-3)
   Basketball
   ศกึษาทฤษฎ ีกฎ กตกิา มารยาท และหลกัวทิยาศาสตรก์าร
กีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาบาสเกตบอล
0503152 โยคะ  2(1-2-3)
   Yoga
   ศึกษาทฤษฎี กฎ กติกา มารยาท และหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ของกีฬาโยคะ
0503201 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3)
   Physical Fitness Training
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ หลักการ และวิธีการทาง
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา การนำาหลกัวทิยาศาสตรไ์ปประยกุตกั์บการพฒันา
สมรรถภาพทางกายและทักษะทางการกีฬา
0503202 การเรียนรู้ทักษะกลไก 2(1-2-3)
   Motor Skill Learning 
   ศึกษาหลักการด้านสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว การฝึกฝนพฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ เทคนิคการนำาความรู้ทางด้านจิตวิทยามา
ใช้เพื่อการฝึกทักษะ และฝึกปฏิบัติ
0503301 กฎหมายและจริยธรรมทางกีฬา 2(1-2-3)
   Law and Sports Ethics 
   ศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณทั่วไปที่เกี่ยวกับการกีฬา
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ การเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชนท์างกฎหมาย
รวมทั้งการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ ฝึกวิเคราะห์
สถานการณ์ตัวอย่าง
0503302 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำาหรับ 2(1-2-3)
   วิทยาศาสตร์การกีฬา
   Technology and Innovation
   for Sports Science
   ศึกษาความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตสื่อ
ทางด้านการออกกำาลังกายและกีฬา เพื่อประยุกต์ในการดำาเนินงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝึกปฏิบัติการใช้และสร้างนวัตกรรม
0503311 กายภาพบำาบัดทางการกีฬา 2(1-2-3)
   Physical Therapy in Sports 
   ศกึษาหลกัชวีเคมแีละสรรีวทิยาของการฝกึทางการกฬีาที่
เหมาะสมตอ่สขุภาพของผูอ้อกกำาลงักายและนกักฬีา ชวีกลศาสตรข์อง
การเดินการวิ่ง และการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ ในขณะออกกำาลังกาย
หรือเล่นกีฬา การประยุกต์หลักการออกกำาลังกายและกายภาพบำาบัด
ในการฝึกนักกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บและการฟ้ืนฟูสภาพนักกีฬา
หลังเกิดการบาดเจ็บ ประโยชน์และปัจจัยเสี่ยงของการออกกำาลังกาย
ของคนทั่วไปและกลุ่มที่มีอาการของโรคบางชนิด และฝึกปฏิบัติ
0503312 โภชนศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4)
   Sports Nutrition
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสารอาหาร สารอาหารหลักที่ให้
พลังงานแก่กล้ามเน้ือในการออกกำาลังกาย การสะสมพลังงาน การใช้
พลังงาน  ระยะเวลาในการสะสมอาหารที่ให้พลังงาน ความรู้และหลัก
ปฏิบัติในการรับประทานอาหารของนักกีฬาแต่ละประเภท ท้ังก่อน 
ระหวา่ง และหลงัการฝกึซอ้มหรอืแข่งขัน หลกัการควบคมุปรมิาณอาหาร
และการคำานวณพลงังานใหส้มัพนัธกั์บการออกกำาลงักายเพือ่เพิม่ คงไว้ 
หรือลดน้ำาหนักของนักกีฬา
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0503313 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 1 2(1-2-3)
   Physiology of Exercise 1 
   บุรพวิชา : 0204241 และ 0207191
   ศึกษาการทำางานของระบบต่างๆ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำางานของร่างกาย อันเนื่องมาจากการออกกำาลัง
กายและการปฏิบัติการทางสรีรวิทยาการออกกำาลังกาย ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์การทำางานของระบบในร่างกาย
0503314 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 2 2(1-2-3)
   Physiology of Exercise 2
   บุรพวิชา : 0503313
   ศกึษาผลการเปลีย่นแปลงและการปรบัตวัของระบบตา่งๆ 
ในร่างกาย การศึกษางานวิจัยทางด้านสรีรวิทยา และประยุกต์ใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการออกกำาลังกายและกีฬา ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการทำางานของระบบในร่างกาย
0503315 หลักวิทยาศาสตร์ของการฝึกกีฬา 3(2-2-5)
   Scientific Principles of Sports Training 
   ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนง 
เพือ่การนำามาใชใ้นการเปน็ผูฝ้กึนกักฬีาใหมี้ประสทิธภิาพตัง้แต่การเลอืก
ตวันกักฬีา รปูแบบและเทคนคิการฝกึนกักฬีาแตล่ะประเภท การวางแผน
และการจดัโปรแกรมการฝกึซ้อม การดูแลโภชนาการกีฬา เวชศาสตรก์าร
กฬีา ฝกึปฏบิตักิารและศกึษาดูงานจากสถานการณจ์รงิเพือ่การประยกุต์
ที่มีประสิทธิภาพ
0503321 การประเมินผลด้านสมรรถภาพและ 2(1-2-3)
   การกำาหนดโปรแกรมการออกกำาลังกาย
   Fitness Assessment and Exercise Prescription
   ศึกษาหลักเบื้องต้นในการตรวจสอบและการประเมิน
ผลทางด้านสุขภาพ การทดสอบและประเมินสมรรถภาพ การกำาหนด
โปรแกรมในการออกกำาลังกายสำาหรับบุคคลทั่วไปและนักกีฬา ฝึก
ทดสอบและออกแบบโปรแกรมการออกกำาลังกาย
0501322 การฝึกด้วยแรงต้าน 2(1-2-3)
   Resistance Training
   ศึกษาหลักการและวิธีการฝึกโดยอาศัยแรงต้านเพื่อเสริม
สร้างความแข็งแรง พลัง และความอดทนของกล้ามเนื้อ วิธีการสร้าง
โปรแกรมการฝึก การทดสอบและการประเมินผลจากการฝึกด้วยแรง
ต้าน ฝึกทดสอบ ประเมิน และสร้างโปรแกรมการฝึก
0503323 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4)
   Sports Biomechanics
   บุรพวิชา : 0207101 และ  0209191
   ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความรู้เกี่ยวกับชีว
กลศาสตร์การกีฬา การประยุกต์หลักการและทฤษฎีด้านชีวกลศาสตร์
เพือ่การกีฬา  การวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหวของมนษุยท์ีเ่กีย่วกบัการกฬีา
และการออกกำาลังกาย
0503324 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)
   Sports Psychology
   ศกึษาความหมาย ขอบขา่ย ความสำาคญัและความจำาเปน็
ของจิตวิทยาการกีฬาต่อการเสริมสร้าง สมรรถภาพทางกีฬาและพลัง
ทางจิต ความพร้อมทางจิตใจระหว่างการฝึกซ้อม ก่อนแข่งขัน ระหว่าง
แขง่ขนั และหลงัการแข่งขัน กลวิธทีางจติวิทยาการกีฬาท่ีจะนำาไปสูค่วาม
สำาเร็จ

0503325 การออกกำาลังกายเพื่อการบำาบัด 2(2-0-4)
   Therapeutic Exercise
   ศกึษาหลกัการและวธิกีารออกกำาลงักายเพือ่การบำาบดัและ
การประเมินผลการรักษาในกลุ่มผู้ป่วย 
0503331 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกรีฑา 2(1-2-3)
   Athletics Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503131
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยทุธวธิกีารฝกึ การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกรีฑา
0503332 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3)
   Football Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503132
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยทุธวธิกีารฝกึ การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล
0503333 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาแฮนด์บอล 2(1-2-3)
   Handball  Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503133
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยทุธวธิกีารฝกึ การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล
0503334 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเทนนิส 2(1-2-3)
   Tennis Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503134
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยทุธวธิกีารฝกึ การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาเทนนิส
0503335 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2-3)
   Table Tennis Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503135
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยทุธวธิกีารฝกึ การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเปน็ผูตั้ดสนิ และฝกึปฏิบัติการเปน็ผูตั้ดสนิกีฬาเทเบิลเทนนสิ
0503336 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาว่ายน้ำา 2(1-2-3)
   Swimming Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503136
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยทุธวธิกีารฝกึ การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำา
0503337 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเรือใบ 2(1-2-3)
   Sailing Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503137
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยทุธวธิกีารฝกึ การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาเรือใบ
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0503338 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเรือพาย 2(1-2-3)
   Rowing Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503138
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยุทธวธีิการฝึก การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาเรือพาย
0503341 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาเซปัคตะกร้อ 2(1-2-3)
   Sepak Takraw Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503141
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยุทธวธีิการฝึก การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แขง่ขนั การเป็นผู้ตัดสิน และฝกึปฏบิตักิารเปน็ผูต้ดัสนิกฬีาเซปคัตะกรอ้
0503342 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3)
   Golf Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503142
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยุทธวธีิการฝึก การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ
0503343 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาจักรยาน 2(1-2-3)
   Cycling Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503143
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยุทธวธีิการฝึก การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาจักรยาน
0503344 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาแอโรบิคดานซ์ 2(1-2-3)
   Aerobic Dance  Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503144
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยุทธวธีิการฝึก การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาแอโรบิค
ดานซ์
0503345 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาและ 2(1-2-3)
   นันทนาการชายหาด
   Beach Sports and Recreation Coaching
   and Officiating
   บุรพวิชา : 0503145
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทีม ยุทธวิธีการฝึก การเป็นผู้ดำาเนินการแข่งขันและการจัดโปรแกรม
การแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาและ
นันทนาการชายหาด
0503346 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาวู้ดบอล 2(1-2-3)
   Woodball Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503146
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยุทธวธีิการฝึก การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล
0503347 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬามวยไทย 2(1-2-3)
   Muay Thai Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503147
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยุทธวธีิการฝึก การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขนัและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬามวยไทย

0503348 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาแบดมินตัน 2(1-2-3)
   Badminton Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503148
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยทุธวธิกีารฝกึ การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขันและการจัดโปรแกรมการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
0503349 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
   Volleyball Coaching and Officiating
  บุรพวิชา : 0503149
  ศึกษาบทบาท หน้าที่ และเทคนิคการเป็นผู้ฝึก การจัดการทีม 
ยุทธวิธีการฝึก การเป็นผู้ดำาเนินการแข่งขันและการจัดโปรแกรมการ
แขง่ขนั การเปน็ผูต้ดัสนิ และฝกึปฏบิตักิารเปน็ผูต้ดัสนิกฬีาวอลเลย์บอล
0503351 การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3)
   Basketball Coaching and Officiating
   บุรพวิชา : 0503151
   ศกึษาบทบาท หนา้ที ่และเทคนคิการเปน็ผูฝ้กึ การจดัการ
ทมี ยทุธวธิกีารฝกึ การเปน็ผูด้ำาเนนิการแขง่ขันและการจัดโปรแกรมการ
แขง่ขนั การเปน็ผูต้ดัสนิ และฝกึปฏบิตักิารเปน็ผูต้ดัสนิกฬีาบาสเกตบอล
0503411 สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0-4)
   Sports Sociology
   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกีฬา สังคม และวัฒนธรรม
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลต่อการกีฬาและบทบาทของกีฬาที่มีผลกระทบต่อ
สังคม
0503412 เวชศาสตร์การกีฬา 2(1-2-3)
   Sports Medicine
   ศึกษาหลักการทางเวชศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับกีฬาและการ
ออกกำาลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล การรักษา 
การฟืน้ฟสูภาพร่างกายภายหลงัการบาดเจ็บ การทำากายภาพบำาบดัเพือ่
ฟืน้ฟสูภาพของข้อตอ่และกลา้มเนือ้หลงัการบาดเจบ็ทีเ่กดิจากการกฬีา 
การใช้ยาและสารต้องห้ามในการกีฬา และฝึกปฏิบัติทางเวชศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกีฬา
0503413 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1(0-3-0)
   Seminar in Sports Science
   สมัมนาในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานดา้นวทิยาศาสตร์
การกีฬา 
0503414 การจัดการกีฬา 2(2-0-4)
   Sports Management
   ศึกษาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรกีฬา การจัด
ดำาเนินการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ และการจัดการกีฬาเชิงธุรกิจ
0503415 การจัดการการท่องเที่ยวทางการกีฬา 2(1-2-3)
   และนันทนาการ
   Sports Tourism Management and Recreation
   ศึกษาหลักการ แนวคิด ของการบูรณาการการท่องเที่ยว
และนันทนาการกับการกีฬา การวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนา
กจิกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิกฬีาและนนัทนาการในรปูแบบตา่งๆ วธิี
การนำาเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการทอ่งเทีย่วเชิงกีฬาและนันทนาการ ฝกึออกแบบและ
จัดกิจกรรม
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0503421 เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา 2(1-2-3)
   Psychological Techniques in Sports
   ศกึษาเทคนคิทางจติวิทยาการกีฬา กระบวนการนำากลยทุธ์
ทางจติวทิยาไปใชเ้พือ่พฒันาศกัยภาพของนกักฬีา ฝกึปฏบิตัเิทคนคิทาง
ด้านการจินตภาพ การกำาหนดเป้าหมาย การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การ
ลดความวติกกงัวล การสรา้งความเช่ือม่ัน ตลอดจนการประเมนิผลการ
ใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการกีฬา
0503471 สหกิจศึกษา  6(0-18-0) 
   Cooperative Education 
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีจำานวน
ชัว่โมงปฏบิตังิานไมน่อ้ยกว่า 450 ช่ัวโมง และทำางานภายใตก้ารควบคมุ
ดูแลและการประเมินผลของนายจ้าง หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ และ
อาจารย์นิเทศ

0503472 โครงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(0-6-0)
   Sports Science Project
   ศกึษาคน้ควา้ในหวัขอ้ทีเ่ก่ียวกบัวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ตาม
ความสนใจของผู้เรียน โดยการศึกษาจากข้อมูลและสถานการณ์จริงใน
หนว่ยงาน องคก์รหรอืสถานบรกิารดา้นวทิยาศาสตรก์ารกฬีา เพือ่เรยีน
รู้วิธีการค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา 
0503473 ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 4(0-12-0)
   การกีฬา 
   Professional Experience in Sports Science
   ฝกึประสบการณว์ชิาชีพวทิยาศาสตรก์ารกีฬาในหนว่ยงาน 
องคก์รหรอืสถานประกอบการ โดยจะต้องมช่ัีวโมงในการฝกึปฏิบตังิาน
ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง
0503474 การศึกษาอิสระ 6(0-0-18)
   Independent Study
   ศึกษาค้นคว้า และฝึกประสบการณ์วิ จัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
ทำาภาคนิพนธ์
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 ปัญญา จริยธรรม นำาการแพทย์แผนไทย
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความเจริญ
ก้าวหน้ามากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันยังมีข้อจำากัดต่างๆ ซึ่งทำาให้
ประชาชนเริม่มองหาทางเลอืกในการดแูลสขุภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ 
ระบบสขุภาพแบบด้ังเดิมท่ีใช้ภูมิปญัญาไทย สมุนไพรไทย หรอืทีเ่รยีกวา่ 
การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่เก่ียวกับ 
การตรวจ วินิจฉัย บำาบัดหรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟู
สุขภาพของประชาชนซึ่งประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย 
การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย โดยอาศัยความรู้ หรือตำาราที่ได้รับการ
ถา่ยทอดและสบืตอ่กนัมา จากแนวโนม้และสถานการณด์งักลา่ว เปน็ผล 
ให้ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 
และการประยกุตภู์มิปัญญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสขุภาพไทย โดยกำาหนด 
ไว้ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่10 แผนยทุธศาสตรช์าต ิการพฒันาภมูปิญัญาไทย สขุภาพวถิไีทย 
พ.ศ. 2550-2554 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ระยะ 5 ปี โดยเน้นการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาสุขภาพ
 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถทางการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรม
แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทยและการนวดไทย 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2. เป็นนักปฏิบัติท่ีมีความชำานาญในสาขาวิชาชีพ และเจตคติ 
อันดีงาม
 3. สามารถประยุกตอ์งคค์วามรูเ้พือ่การวจิยัดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
ภูมิปัญญาไทย สำาหรับการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
เปน็หลกัสตูร 4 ป ีจำานวนหนว่ยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 146 
หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 12 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  35 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   63 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   43 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   8 หน่วยกิต
 - วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนว่ยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา  3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก 
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   110 หน่วยกิต
 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
 0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
 0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
 0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
 0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  35 หน่วยกิต
 0207242 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำาหรับ 3(2-3-4)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 0207252 กายวิภาคศาสตร์ 1 2(1-2-3)
 0207253 กายวิภาคศาสตร์ 2 2(1-2-3)
 0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)
 0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
 0505101 พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 1 3(2-3-4)
 0505201 พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 2 3(2-3-4)
 0505301 พื้นฐานเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3(2-2-5)
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 0505311 ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
 0505312 กฎหมายและจรรยาบรรณ 3(3-0-6)
   วิชาชีพแพทย์แผนไทย
 0505313 การสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 2(2-0-4)
 0505314 การแพทย์แผนไทยกับระบบสุขภาพ 1(1-0-2)
 0505401 วิทยาการระบาด  2(2-0-4)
 0505411 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-4)
 วิชาเอก   63 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   43 หน่วยกิต
 0505131 เภสัชกรรมไทย 1 2(1-3-2)
 0505132 เภสัชกรรมไทย 2 3(2-3-4)
 0505202 การซักประวัติและตรวจร่างกาย 3(2-2-5)
 0505221 เวชกรรมไทย 1 3(2-3-4)
 0505222 เวชกรรมไทย 2 3(2-3-4)
 0505231 เภสัชกรรมไทย 3 3(2-3-4)
 0505232 เภสัชกรรมไทย 4 3(2-3-4)
 0505241 การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-3-4)
 0505242 การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-3-2)
 0505251 การนวดไทย 1 3(1-6-2)
 0505252 การนวดไทย 2 3(1-6-2)
 0505321 เวชกรรมไทย 3 3(2-3-4)
 0505322 เวชกรรมไทย 4 3(2-3-4)

 0505351 การนวดไทย 3 3(1-6-2)
 0505461 สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-3-0)
 0505462 โครงงานทางการแพทย์แผนไทย 2(1-3-2)
 วิชาเลือก   8 หน่วยกิต
 0500203 โภชนศาสตร์ 2(2-0-4)
 0501212 สังคมศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
 0505302 พฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4)
 0505315 การแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)
 0505331 การพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
 0505332 การสกัดสารจากสมุนไพรไทย 2(1-3-2)
 0505412 การบริหารงานทางด้านธุรกิจสุขภาพ 2(2-0-4)
 0505421 ไทยเมดิคัลสปา 3(2-2-5)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ 12 หน่วยกิต
 0505261 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 1 3(0-9-0)
 0505361 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2 4(0-12-0)
 0505463 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3 2(0-6-0)
 0505464 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสงักัดทัง้นีร้ายวชิาดังกลา่วตอ้งเปน็
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 161-162 เลือกกลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0) 0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0207252 กายวิภาคศาสตร์ 1 2(1-2-3)
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0505101 พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 1 3(2-3-4)
0505131 เภสัชกรรมไทย 1 2(1-3-2) 0505132 เภสัชกรรมไทย 2 3(2-3-4)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
143-147 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0207253 กายวิภาคศาสตร์ 2 2(1-2-3) 0505202 การซักประวัติและตรวจร่างกาย 3(2-2-5)
0505201 พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 2 3(2-3-4) 0505222 เวชกรรมไทย 2 3(2-3-4)
0505221 เวชกรรมไทย 1 3(2-3-4) 0505232 เภสัชกรรมไทย 4 3(2-3-4)
0505231 เภสัชกรรมไทย 3 3(2-3-4) 0505242 การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-3-2)
0505241 การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-3-4) 0505252 การนวดไทย 2 3(1-6-2)
0505251 การนวดไทย 1 3(1-6-2) 0505261 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 1 3(0-9-0)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0204105	 เคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)	 0204241	 ชีวเคมีพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 0204195	 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)	 0204298	 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน	 1(0-3-0)

	 0207101	 หลักชีววิทยา	1	 3(3-0-6)	 0207252	 กายวิภาคศาสตร์	1	 2(1-2-3)

	 0207191	 ปฏิบัติการชีววิทยา	1	 1(0-3-0)	 0505101	 พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย	1	 3(2-3-4)

	 0505131	 เภสัชกรรมไทย	1	 2(1-3-2)	 0505132	 เภสัชกรรมไทย	2	 3(2-3-4)

	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 21

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

	 0207253	 กายวิภาคศาสตร์	2	 2(1-2-3)	 0505202	 การซักประวัติและตรวจร่างกาย	 3(2-2-5)

	 0505201	 พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย	2	 3(2-3-4)	 0505222	 เวชกรรมไทย	2	 3(2-3-4)

	 0505221	 เวชกรรมไทย	1	 3(2-3-4)	 0505232	 เภสัชกรรมไทย	4	 3(2-3-4)

	 0505231	 เภสัชกรรมไทย	3	 3(2-3-4)	 0505242	 การผดุงครรภ์ไทย	2	 2(1-3-2)

	 0505241	 การผดุงครรภ์ไทย	1	 3(2-3-4)	 0505252	 การนวดไทย	2	 3(1-6-2)

	 0505251	 การนวดไทย	1	 3(1-6-2)	 0505261	 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	1	 3(0-9-0)

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 20
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ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) ............. ภาษาเลือก 3(3-0-6)
0207242 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-4) 0505311 ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
   สำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0505313 การสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 2(2-0-4)
0505301 พื้นฐานเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3(2-2-5) 0505314 การแพทย์แผนไทยกับระบบสุขภาพ 1(1-0-2)
0505312 กฎหมายและจรรยาบรรณ 3(3-0-6) 0505322 เวชกรรมไทย 4 3(2-3-4)
   วิชาชีพแพทย์แผนไทย  0505361 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2 4(0-12-0)
0505321 เวชกรรมไทย 3 3(2-3-4) ............ วิชาเอกเลือก 2(.........)
0505351 การนวดไทย 3 3(1-6-2) ............ วิชาเอกเลือก 2(.........)
............ วิชาเลือกเสรี 3(........) ............ วิชาเลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   19

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5) 0505462 โครงงานทางการแพทย์แผนไทย 2(1-3-2)
0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับ 3(2-2-5) 0505463 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3 2(0-6-0)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  0505464 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4 3(0-9-0)
0505401 วิทยาการระบาด 2(2-0-4) 
0505411 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-4)
0505461 สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-3-0)
............ วิชาเอกเลือก 2(.........)
............ วิชาเอกเลือก 2(.........)
     รวมหน่วยกิต   16   รวมหน่วยกิต   7

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

0204105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
   Fundamental Chemistry 
   ศึกษาโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปฏิกิริยา แก๊ส 
ของเหลว และของแข็ง สารละลาย และคอลลอยด์ อัตราปฏิกิริยา
และสมดุล กรดและเบส โครงสร้าง การเรียกชื่อ และปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน และสารอนิทรยีห์มูฟ่งัก์ชนัตา่งๆ ทีส่ำาคญั
0204195 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
   Fundamental Chemistry Laboratory 
   ศึกษาความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีและ
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาเคมีพื้นฐาน
0204241 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
   Fundamental Biochemistry
   บุรพวิชา : 0204105 
   ศึกษาโครงสร้าง หน้าท่ี กระบวนการเมแทบอลิซึมและ
การควบคมุสารชวีโมเลกุลท่ีสำาคญัในรา่งกาย เพือ่การใช้ในวทิยาศาสตร์
สุขภาพและชีวิตประจำาวัน
0204298 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
   Fundamental Biochemistry Laboratory    
   บุรพวิชา : 0204195 
ปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคทางชีวเคมี วิเคราะห์สารโมเลกุล และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)
   Principles of Biology 1 
   ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกำาเนิดสิ่งมีชีวิต 
โครงสรา้งและหนา้ทีข่องเซลล ์กระบวนการเมแทบอลซิมึ การสงัเคราะห์
ด้วยแสง การหายใจระดับเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ 
หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต
0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0)
   Biology Laboratory 1 
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวเนื่องและสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาหลักชีววิทยา 1
0207242 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำาหรับ 3(2-3-4)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   Microbiology and Parasitology
   for Health Science 
   ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ ปรสิต โพรโทซัว 
และหนอนพยาธิ บทบาทของจุลินทรีย์ในทางสาธารณสุขและการ
สุขาภิบาล การเพาะเลี้ยง การควบคุม และใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 
การแพรก่ระจายและวธีิการติดเช้ือปรสติ การเกดิโรคและอาการของโรค 
การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
ปรสิต โดยเน้นปรสิต โพรโทซัว และหนอนพยาธิที่มีความสำาคัญทาง
สาธารณสุขของประเทศไทย 

คำาอธิบายรายวิชา

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 .............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)

	 0207242	 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3(2-3-4)	 0505311	 ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย	 2(2-0-4)

	 0505301	 พื้นฐานเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	 3(2-2-5)	 0505313	 การสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย	 2(2-0-4)

 0505312 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย	 3(3-0-6)	 0505314	 การแพทย์แผนไทยกับระบบสุขภาพ	 1(1-0-2)

	 0505321	 เวชกรรมไทย	3	 3(2-3-4)	 0505322	 เวชกรรมไทย	4	 3(2-3-4)

	 0505351	 การนวดไทย	3	 3(1-6-2)	 0505361	 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	2	 4(0-12-0)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)

	 	 	 	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)

	 	 	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 21	 	 รวมหน่วยกิต	 22

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0500305	 ชีวสถิติเบื้องต้น	 3(2-2-5)	 0505462	 โครงงานทางการแพทย์แผนไทย	 2(1-3-2)

	 0500306	 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 3(2-2-5)	 0505463	 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	3	 2(0-6-0)

	 0505401	 วิทยาการระบาด	 2(2-0-4)	 0505464	 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	4	 3(0-9-0)

	 0505411	 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน	 3(2-3-4)	 	 	 	

	 0505461	 สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย	 1(0-3-0)	 	 	 	

	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	

	 ............	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 16	 	 รวมหน่วยกิต	 7

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	146		หน่วยกิต
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0207252 กายวิภาคศาสตร์ 1 2(1-2-3)
   Human Anatomy 1 
   ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างลักษณะ ตำาแหน่ง
และหน้าที่การทำางานของร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่ระดับเซลล์เนื้อเยื่อ 
อวัยวะ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาทและอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ เพื่อเป็นพื้นฐานประยุกต์ในการ
ศึกษาและงานวิชาชีพ
0207253 กายวิภาคศาสตร์ 2 2(1-2-3)
   Human Anatomy 2
   บุรพวิชา : 0207252 
   ศึกษาและปฏิบัติการเ ก่ียวกับโครงสร้ างลักษณะ
ตำาแหน่งและหน้าท่ีการทำางานของร่างกายมนุษย์ต่อเนื่องจากวิชา
กายวภิาคศาสตร์ 1 โดยศกึษาระบบไหลเวียนโลหติ น้ำาเหลอืงและระบบ
ภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อเป็นพื้นฐานประยุกต์ในการศึกษา
และงานวิชาชีพ
0500203 โภชนศาสตร์ 2(2-0-4)
   Nutrition 
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ  
ความเชื่อและวัฒนธรรม การบริโภค นโยบายและแผนงานโภชนาการ
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ สถานการณ์ทางด้านโภชนาการใน
ปัจจุบัน การประเมินภาวะโภชนาการ การวินิจฉัยปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาโภชนาการ วัยกับโภชนาการ การให้โภชนศึกษาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ
0500305 ชีวสถิติเบื้องต้น 3(2-2-5)
   Introduction to Biostatistics 
   ศกึษาความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสถติ ิการนำาเสนอขอ้มลู การจัด
แนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลางและการกระจาย ความนา่จะเปน็ การแจกแจงคา่
สถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแจง
นับและข้อมูลต่อเนื่อง สหสัมพันธ์และสมการเชิงเส้นอย่างง่าย และฝึก
ปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ
0500306 การวิจัยเบื้องต้นสำาหรับ 3(2-2-5)
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
   Introduction to Research Methods
   for Health Science 
   ศึกษากระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การกำาหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การกำาหนดสมมติฐาน รูปแบบการวิจัย การคำานวณหาขนาดตัวอย่าง
และเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงวิจัย
0501212 สังคมศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
   Public Health Social Science   
   ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม กลไกการจัด
ระเบียบสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรม และความสัมพันธ์
ระหวา่งมนษุย์ แนวคดิและทฤษฎทีางสงัคม การเปลีย่นแปลงทางสงัคม
วัฒนธรรม และอิทธิพลกระบวนการทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพปรากฏการณ์เชิงสุขภาพ และระบบ
บริการทางสาธารณสุขโดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์

0505101 พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 1 3(2-3-4)
   Pathophysiology in Thai Traditional Medicine 1 
   ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการเกิดพยาธิสภาพใน
ร่างกาย สาเหตุ กลไกการเปล่ียนแปลงและอาการแสดงในภาวะเกิด
พยาธิสภาพ การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก การวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ 
การปฐมพยาบาลและการให้คำาแนะนำา เพื่อป้องกันการเกิดโรคของ
ระบบหอ่หุม้รา่งกาย ระบบโครงกระดกู ระบบกลา้มเนือ้ ระบบประสาท
และอวยัวะรบัสมัผสัพเิศษ เพือ่เป็นพืน้ฐานประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาและ
งานวิชาชีพ
0505131 เภสัชกรรมไทย 1 2(1-3-2)
   Thai Pharmacy 1 
   ศกึษาหลกัเภสชัวตัถุ สรรพคณุเภสชั คณาเภสชั เภสชักรรม
แผนไทย วิวัฒนาการการใช้ยาสมุนไพร จรรยาเภสัช หลักและข้อควร
ระวังในการใช้ยาสมุนไพร ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 
บัญชียาสามัญประจำาบ้าน และสมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐานและ
สมุนไพรที่มีพิษและฝึกปฏิบัติ
0505132 เภสัชกรรมไทย 2 3(2-3-4)
   Thai Pharmacy 2 
   ศึกษาเภสัชวัตถุ หลักการพิจารณาและจำาแนกเภสัชวัตถุ 
ประเภทของเภสชัวตัถ ุการรูจ้กัพชืวตัถ ุสตัวว์ตัถ ุและธาตวุตัถ ุช่ือสามญั 
ชือ่ทอ้งถิน่ และชือ่วทิยาศาสตร ์ชือ่พอ้ง ส่วนทีใ่ช ้สารประกอบทีส่ำาคญั 
สรรพคุณของตัวยา ตัวยาที่ใช้แทนกันได้ ช่วงเวลาของการเก็บยา 
การเก็บรักษาตัวยา ศึกษาสรรพคุณเภสัช รสของตัวยา รสยาประธาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างรสยา กับสรรพคุณ ความสัมพันธ์ระหว่างรสยา
กบัธาตุฤด ูสผีวิ สว่นของรา่งกายและวยั การเขา้กนัหรอืปฏกิริยิาตอ่กนั
ระหว่างรสยากับรสยา และรสยากับโรค และข้อมูลวิจัยทางเภสัชวิทยา 
และฝึกปฏิบัติ
0505201 พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 2 3(2-3-4)
   Pathophysiology in Thai Traditional Medicine 2
   บุรพวิชา : 0505101 
   ศึกษาการเกิดพยาธิสภาพในร่างกาย สาเหตุ กลไกการ
เปลีย่นแปลงและอาการแสดงในภาวะเกดิพยาธสิภาพ การตรวจวินจิฉยั
ทางคลินิก การวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ การปฐมพยาบาลและการให้ 
คำาแนะนำา เพื่อป้องกันการเกิดโรคของระบบไหลเวียนโลหิต น้ำาเหลือง
และระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อเพื่อเป็นพื้นฐานประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาและงานวิชาชีพ
0505202 การซักประวัติและตรวจร่างกาย 3(2-2-5)
   History Taking and Physical Examination 
   ศกึษาหลกัการ วตัถปุระสงคแ์ละวธีิการซกัประวติั การตรวจ 
ร่างกาย การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน การบันทึกประวัติผู้ป่วย 
แปลผลขอ้มลูการตรวจรา่งกาย ขอ้มลูทางหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์
และฝึกปฏิบัติ
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0505221 เวชกรรมไทย 1 3(2-3-4)
   Thai Medicine 1 
   ศึกษาทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การกำาเนิดมนุษย์ 
เบญจขันธ์ มหาภูตรูป สมุฏฐานแห่งโรคซึ่งสัมพันธ์กับ ธาตุ ฤดูกาล 
อายุ เวลา สถานที่ อาหาร พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม การปรับสมดุล
ของวาตะ ปิตตะ เสมหะ ตามหลักคัมภีร์วรโยคสาร หลักการตรวจโรค 
การวินิจฉัยโรค ตามคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุ
วิภังค์และคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ คัมภีร์เวชศึกษา การวิเคราะห์สุขภาพด้วย 
ธาตุเจ้าเรือน เปรียบเทียบความสัมพันธ์อาการ สาเหตุของการเกิดโรค
ตามหลกัการแพทยแ์ผนไทยและแพทยแ์ผนปจัจบุนั แนวทางการวนิจิฉัย 
บำาบัดโรคทางการแพทย์ แผนไทย การเลือกใช้ยาแผนไทย การให้ 
คำาแนะนำาทางด้านสุขภาพและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติ
0505222 เวชกรรมไทย 2 3(2-3-4)
   Thai Medicine 2 
   ศึกษาโรคที่เกี่ยวกับไข้ต่างๆ ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ 
ตักศิลา คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ โรคปาก หู คอ จมูก และตา ในคัมภีร์
มุขโรค คัมภีร์อภัยสันตา เปรียบเทียบความสัมพันธ์อาการ สาเหตุ
ของการเกิดโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน 
แนวทางการวินิจฉัย บำาบัดโรคทางการแพทย์แผนไทย การเลือกใช้
ยาแผนไทย การให้คำาแนะนำาทางด้านสุขภาพ และแนวทางการส่งต่อ 
ผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติ
0505231 เภสัชกรรมไทย 3 3(2-3-4)
   Thai Pharmacy 3 
   ศึกษาคณาเภสัช ประเภทของคณาเภสัช จุลพิกัด พิกัดยา 
พิกัดพิเศษ และมหาพิกัด ศึกษาการแบ่งกลุ่มยาสมุนไพรตามโรคและ
อาการป่วยการวิเคราะห์ตำารับยา การชั่ง-ตวง-วัด หลักการและวิธีการ
ปรุงยา การใช้กระสายยา การแต่งสี กลิ่น และรส สารปรุงแต่ง การใช ้
ยาข่ม หรือตัวยาคุมฤทธิ์ และการทำาให้ตัวยามีพิษน้อยลง การเก็บ
รักษายาที่ปรุงแล้ว การกำาหนดอายุยา การใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ที่ใช้ปรุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหารร้าน 
ยาแผนไทย และฝึกปฏิบัติ
0505232 เภสัชกรรมไทย 4 3(2-3-4)
   Thai Pharmacy 4 
   ศกึษา การตัง้ตำารบัยาตา่งๆ การวเิคราะหต์ำารบัยาหลกัการ 
และวิธีการผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์การผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือก
วัตถุดิบ หลักการสกัดตัวยาสมุนไพร การผลิตยาในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ยาน้ำา ยากึง่ของเหลว ยาของแขง็ การผลติยา โดยใชเ้ทคนคิการปลอดเชือ้ 
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพยา
สำาเร็จรูป การเก็บรักษายาและการประเมินคุณภาพยา การขึ้นทะเบียน
ตำารับยาแผนไทย และฝึกปฏิบัติ
0505241 การผดุงครรภ์ไทย 1 3(2-3-4)
   Thai Midwifery 1 
   ศึกษากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาเก่ียวกับการตั้งครรภ์ 
การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ วิธีการดูแลมารดาและทารกก่อนคลอด 
วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด การอยู่ไฟการปฏิบัติตนของหญิง
มีครรภ์ วิธีการดูแลมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์ ระยะก่อนและ
หลังคลอด ขอ้ปฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัของหญงิตัง้ครรภ ์วธิกีารทำาคลอด
ตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย กลไกการคลอด การดูแลทารกและมารดา
หลังคลอด การวิเคราะห์หาความผิดปกติของมารดาและทารก รวมทั้ง 
วิธีการแก้ปัญหาและช่วยเหลือเบ้ืองต้น การส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งมี 
การศึกษาดูงาน

0505242 การผดุงครรภ์ไทย 2 2(1-3-2)
   Thai Midwifery 2 
   ศึกษาหลักการและวิ ธีการในการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพของหญิงในระยะหลังคลอด โดยใช้วิธีการแพทย์แผนไทยและ 
วิธีการแพทย์พื้นบ้านไทยประยุกต์ใช้กับคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทย 
ทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกับการนวดประคบ การอบสมนุไพร การทบัหม้อเกลอื 
การนั่งถ่าน อาหารที่เหมาะสม การขัดผิว การพอกผิว การอาบน้ำา
สมุนไพร การเข้าตะเกียบโดยไม่ต้องเหยียบ การนึ่งท้อง ข้อควรปฏิบัติ
และข้อควรระวังของหญิงหลังคลอด สุขภาพความงามของหญิงหลัง 
คลอดรวมทั้งมีการศึกษาดูงาน
0505251 การนวดไทย 1 3(1-6-2)
   Thai Massage 1 
   ศึกษาประวัติของการนวดไทย องค์ความรู้และทฤษฎี 
การนวดไทย การประยุกต์ใช้การนวดไทย การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ 
การนวดไทย จรรยาบรรณและมารยาทของผู้นวด หลักพื้นฐานของ 
การแพทย์แผนไทยการแต่งรสมือ การฝึกให้น้ิวมีกำาลัง ข้อบ่งชี้และ 
ข้อควรระวังในการนวดไทย การนวดไทยพื้นฐาน การนวดไทยเพื่อ 
สง่เสรมิสขุภาพและกายบรหิารรา่งกายดว้ยทา่ฤาษีดดัตน และฝกึปฏบิตัิ
0505252 การนวดไทย 2 3(1-6-2)
   Thai Massage 2 
   ศึกษาเกี่ยวกับเส้นประธานสิบ การตรวจร่างกายการ 
ซักประวัติและการบันทึกประวัติทางหัตถเวช การวินิจฉัยเส้นและลม 
การนวดไทยบำาบัด การนวดไทยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ การนวดไทย
สำาหรบัแมแ่ละเดก็ การใชย้าสมนุไพรไทย การแปะยา การใหค้ำาแนะนำา
และทา่บรหิารเฉพาะโรคตามหลกัการรักษาทางหตัถเวช การประคบดว้ย
การใช้ความร้อนและลูกประคบสมุนไพรและฝึกปฏิบัติ
0505261 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 1 3(0-9-0)
   Professional Experiences in Thai
   Traditional Medicine 1 
   นำาความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติมาใช้ในการ 
ฝกึปฏบิตังิานดา้นเภสชักรรมไทย การตรวจวนิจิฉยัโรค การใหค้ำาแนะนำา 
การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบการแพทย์แผนไทยและ 
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์
0505301 พื้นฐานเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3(2-2-5)
   Fundamental  Pharmacology and Toxicology 
   ศึกษาหลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา วัตถุประสงค์ของ
การใช้ยา รูปแบบการใช้ยา กลไกการออกฤทธิ์และผลของยาต่อระบบ
ตา่งๆ การชัง่ตวงยา การดดูซมึยา การกระจายของยา การเปลีย่นแปลง
ในร่างกาย การขับถ่ายยา อาการข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ท่ี
เกิดจากการใช้ยา ชนิดและแหล่งที่มาของสารพิษ กลไกและอาการการ
เกิดพิษต่อร่างกาย หลักการป้องกันและการบำาบัดรักษา เมื่อได้รับพิษ
เบื้องต้นและฝึกปฏิบัติทางด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
0505302 พฤติกรรมสุขภาพ  2(2-0-4)
   Health Behavior 
   ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี
ด้านจิตวิทยา จิตวิทยาสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ 
ทฤษฎีการกระทำาด้วยเหตุผล แบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ ทฤษฎี
การกระตุน้ดว้ยความกลวั ทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ยิมทีใ่ชใ้นการอธิบาย และ
ทำาความเข้าในพฤติกรรมสุขภาพ การนำางานวิจัยมาอธิบายและพัฒนา
พฤตกิรรมสขุภาพ การประยกุตท์ฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตร ์เพือ่พฒันา
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ
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0505311 ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
   Philosophy and Foundation Thai
   Traditional Medicine 
   ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย 
ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการแพทย์ไทย ศาสนา วัฒนธรรมและ
ความเชื่อที่เก่ียวกับการแพทย์แผนไทย คุณธรรมและจริยธรรมด้าน 
การแพทยแ์ผนไทย ความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรม
ตะวันออกกับการแพทย์แผนไทย
0505312 กฎหมายและจรรยาบรรณ
   วิชาชีพแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
   Laws and Professional Ethics in Thai
   Traditional Medicine  
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติยา 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้บริโภค กฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย
0505313 การสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย 2(2-0-4)
   Health Promotion in Thai Tradition  
   ศึกษาหลักการและวิธีการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค
และความเจ็บป่วย และการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทย์ 
แผนไทย การดแูลสขุภาพวิถีชวิีตแบบไทย การกินการอยูอ่ยา่งไทย อาหาร
สมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน การทำาสมาธิ การสูดไอน้ำาสมุนไพร การนวด 
ตนเอง แนวคิดและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและธรรมนามัย
0505314 การแพทย์แผนไทยกับระบบสุขภาพ 1(1-0-2)
   Thai Traditional Medicine and Health System 
   ศึกษา และองค์ประกอบของระบบสุขภาพ แนวคิด
และนโยบายสาธารณะ นโยบายรัฐท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ แผนพัฒนา 
การสาธารณสุขของประเทศ การปฏิรูประบบสุขภาพ สถานภาพและ
บทบาทของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในระบบ
สุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
0505315 การแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4)
   Alternative Medicine  
   ศึกษาแนวคิดและรูปแบบการรักษาในระบบการแพทย์ 
ทางเลือก หรือระบบการแพทย์ที่ไม่เป็นทางการ หรือการแพทย์แบบ 
โฮมโีอพาธี  ธรรมชาตบิำาบดั แมคโครไบโอตกิ การแพทยแ์ผนตะวนัออก  
การประยุกต์เพื่อการดูแลสุขภาพ
0505321 เวชกรรมไทย 3 3(2-3-4)
   Thai Medicine 3 
   ศึกษาโรคท่ีเก่ียวกับมารดาและเด็กในคัมภีร์ปฐมจินดา 
โรคโลหิตและระดูสตรีในคัมภีร์มหาโชติรัต โรคในคัมภีร์กษัย โรคลมใน
คัมภีร์ชวดารและคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร เปรียบเทียบความสัมพันธ์
อาการ สาเหตุของการเกิดโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนปัจจุบัน แนวทางการวินิจฉัย บำาบัดโรคทางการแพทย์แผนไทย 
การเลอืกใชย้าแผนไทย การให้คำาแนะนำาทางด้านสขุภาพ และแนวทาง
การส่งต่อผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติ

0505322 เวชกรรมไทย 4 3(2-3-4)
   Thai Medicine 4  
   ศึกษาโรคเกี่ยวกับอุจจาระธาตุพิการในคัมภีร์ธาตุบรรจบ 
และคัมภีร์อุทรโรค โรคปัสสาวะพิการในคัมภีร์มุจฉาปักขันติกา 
โรคผิวหนังในคัมภีร์ไพจิตมหาวงศ์ และคัมภีร์วิถีกุฎฐโรค โรคฝีในคัมภีร์ 
อติสาร คัมภีร์ทิพย์มาลา และคัมภีร์มาณญาณสูตร เปรียบเทียบ 
ความสัมพันธ์ อาการ สาเหตุของการเกิดโรคตามหลักการแพทย์ 
แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน แนวทางการวินิจฉัย บำาบัดโรคทาง 
การแพทย์แผนไทย การเลือกใช้ยาแผนไทย การให้คำาแนะนำาทางด้าน
สุขภาพและแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติ
0505331 การพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทย 2(2-0-4)
   Industrial Development in Thai
   Traditional Medicine 
   ศึกษาวงจรการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน ด้านการ
เพาะปลูก กระบวนการเก็บเกี่ยวและวิธีการรักษาคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพในห้องปฏิบัติการ การทดลองทางคลินิก รวมทั้งกระบวนการ
ผลิตสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม และแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรไทย
0505332 การสกัดสารจากสมุนไพรไทย 2(1-3-2)
   Thai Herbal Extraction 
   ศึกษา หลักการเลือกเทคนิคที่ใช้ในการสกัดสมุนไพร 
การเตรียมสารสกัดสมุนไพรแบบต่างๆ วิธีการสกัดและการแยกสาร 
การตรวจวเิคราะหห์าปรมิาณสาระสำาคญัหลกัๆ ตลอดจนการเกบ็รักษา 
และการควบคุมคุณภาพของสารสกัดที่ได้
0505351 การนวดไทย 3 3(1-6-2)
   Thai Massage 3 
   ศึกษาข้อบ่งชี้และฝึกปฏิบัติทักษะในการตรวจร่างกาย 
การวินิจฉัยโรค การจำาแนกอาการเจ็บป่วย เรื้อรังหรือเฉียบพลันทาง
หตัถเวช ทกัษะการนวดขัน้สงู การนวดไทยสำาหรบันกักฬีา การนวดโรค
ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ โดยที่ไม่มีผลต่อโครงร่างกระดูกแตก หรือเคลื่อนที่ 
การนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การนวดไทยประยุกต์ การนวดฝ่าเท้า 
การนวดกดจุด การนวดน้ำามัน การนวดของหมอพื้นบ้าน การฟื้นฟู
สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ป่วยดูแลตัวเอง 
0505361 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2 4(0-12-0)
   Professional Experiences in Thai
   Traditional Medicine 2 
   นำาความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติมาใช้ในการ 
ฝกึปฏบิตังิานดา้นเวชกรรมไทย การตรวจวนิจิฉยัโรค การใชย้าแผนไทย
และตำารับยาไทยในการรักษาโรค การให้คำาแนะนำา การฟื้นฟูสุขภาพ 
การดูแลสุขภาพแบบการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์  
0505401 วิทยาการระบาด  2 (2-0-4)
   Epidemiology 
   ศกึษาแนวคดิและขอบเขตของงานระบาดวทิยา ธรรมชาติ
ของการเกิดโรค หลักการและวิธีการทางระบาดวิทยาการสืบสวนหา
สาเหตุของโรค การวินจิฉัยชมุชน รวมทั้งวิธีการควบคมุและป้องกันโรค 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558292
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556280

0505411 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 3(2-3-4)
   Ethnobotany 
   ศึกษาสัณฐานวิทยาของพืช เซลล์และเนื้อเย่ือพื้นฐาน 
ของพืช สารประกอบสำาคัญในพืช หลักการจำาแนกพืชตามอนุกรม
วธิาน ชือ่ทอ้งถิน่ ชือ่วทิยาศาสตร ์และความสำาคญัของชือ่วทิยาศาสตร์ 
โดยเนน้พืชทีม่คีณุคา่ทางยาและการนำาไปใชป้ระโยชนท์ีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ 
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรม ฟื้นฟู 
และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน โดยคำานึงถึงวัฒนธรรม 
ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายพันธุ์ การเพาะพันธุ์ การจัด 
ระบบข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชในท้องถิ่น และศึกษาดูงาน
0505412 การบริหารงานทางด้านธุรกิจสุขภาพ 2(2-0-4)
   Management in Health Service Business 
   ศกึษาโครงสรา้งประเภทและรปูแบบของธรุกจิดา้นสขุภาพ 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานพยาบาล 
แผนไทย โรงงานยา บริษัทยาแผนไทย และผู้ประกอบการร้านขายยา
แผนไทย หลักการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ การบัญชี 
การวางแผนการตลาด บคุลากร ภาษ ีการควบคมุและกำากับการปฏบิตังิาน 
0505421 ไทยเมดิคัลสปา 3(2-2-5)
   Thai Medical Spa 
   ศึกษาหลักการและฝึกทักษะการประยุกต์การแพทย์ 
แผนไทยในการดูแลสุขภาพและความงาม การตรวจ วินิจฉัย และ 
การวิเคราะห์ปัญหา การจัดกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 
เทคนิคการผสมสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพร การดูแลสุขภาพด้านการดูแล
บำาบดัผวิพรรณ โรคผวิหนงัด้วยการแพทยแ์ผนไทย  การล้างพิษ การดแูล
บำาบัดกายและจิตใจ การดูแลบำาบัดรูปร่างและสัดส่วน การดูแลบำาบัด
การชะลอวยัดว้ยการแพทยแ์ผนไทย ธรรมชาตบิำาบดั การประกอบการ
วิชาชีพและการจัดการธุรกิจสปาตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

0505461 สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย 1(0-3-0)
   Seminar in Thai Traditional Medicine 
ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านแพทย์แผนไทยและนำาเสนอในรูปแบบการ
สมัมนา เพือ่ใหเ้กดิการศกึษาวจิยัและหาแนวทางแกป้ญัหาใหส้อดคลอ้ง
กับระบบสาธารณสุขไทย
0505462 โครงงานทางการแพทย์แผนไทย 2(1-3-2)
   Project  in Thai Traditional Medicine 
   บุรพวิชา : 0500305  
   ศึกษาและทำาวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำาเสนอผลการศึกษาปัญหาพิเศษ
ทางการแพทย์แผนไทย
0505463 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3 2(0-6-0)
   Professional Experiences  in Thai
   Traditional Medicine 3 
   นำาความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติมาใช้ในการ 
ฝึกปฏิบัติงานด้านการผดุงครรภ์ไทย การดูแลสุขภาพแบบการแพทย์
แผนไทยและการพัฒนาทักษะในการส่ือสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์   
0505463 ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4 3(0-9-0)
   Professional Experiences  in Thai
   Traditional Medicine 4 
   นำาความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติมาใช้ในการ 
ฝกึปฏบิตังิานดา้น การนวดไทย การตรวจวนิจิฉยัโรค การใชย้าแผนไทย 
การตั้งตำารับยาไทยในการรักษาโรค การให้คำาแนะนำา การฟื้นฟูสุขภาพ 
การดูแลสุขภาพแบบการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 พัฒนาตน พัฒนางาน สืบสาน สร้างสรรค์ ก้าวทันโลกทางดนตรี
 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่มีคุณธรรม  
 จริยธรรม ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มคีวามรู ้ความสามารถในทกัษะดนตร ีและนำาไปประกอบอาชพี 
  อย่างมีคุณภาพ
 2. มีความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ
 3. มีความรู้ ความสามารถในการค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการ 
  สร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรี 
 4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ตระหนักในคุณค่า 
  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และดำาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดรุยิางคศาสตรส์ากล เปน็
หลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 
หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
 วิชาเอก    84 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   64 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)

 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   99 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
 0604111 ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน 1 2(2-0-4)
 0604112 ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน 2 2(2-0-4)
 0604125 โสตทักษะและการอ่านโน้ต 1 1(0-2-1)
 0604126 โสตทักษะและการอ่านโน้ต 2 1(0-2-1)
 0604211 ประวัติการดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 2(2-0-4)
 0604212 ประวัติการดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 2(2-0-4)
 0604213 ดนตรีพื้นบ้านไทย 2(2-0-4)
 0604227 รีคอร์เดอร์ 1(0-2-1)
 0604228 ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี 2(1-2-3)
 วิชาเอก    84 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   64 หน่วยกิต
 วิชาบังคับร่วม  56 หน่วยกิต
 0604141 ทักษะดนตรี 1 2(1-2-3)
 0604142 ทักษะดนตรี 2 2(1-2-3)
 0604171 การรวมวงดนตรี 1 1(0-2-1)
 0604172 การรวมวงดนตรี 2 1(0-2-1)
 0604225 การขับร้องประสานเสียง 1 1(0-2-1)
 0604226 การขับร้องประสานเสียง 2 1(0-2-1)
 0604231 ทฤษฏีการประสานเสียง 1 2(2-0-4)
 0604232 ทฤษฏีการประสานเสียง 2 2(2-0-4)
 0604241 ทักษะดนตรี 3 2(1-2-3)
 0604242 ทักษะดนตรี 4 2(1-2-3)
 0604281 เทคโนโลยีดนตรีเบื้องต้น 2(2-0-4)
 0604331 ทฤษฏีดนตรีปัจจุบันประยุกต์ 1 2(2-0-4)
 0604333 การสอดทำานอง 1 2(2-0-4)
 0604335 ทฤษฎีสำาหรับทั้งวงดนตรี 1 2(2-0-4)
 0604336 ทฤษฎีสำาหรับทั้งวงดนตรี 2 2(2-0-4)
 0604337 สัญกรณ์ดนตรี 2(2-0-4)
 0604351 การประพันธ์เพลง 1 2(2-0-4)
 0604353 ประวัติดนตรีสมัยนิยม 2(2-0-4)
 0604354 ประวัติดนตรีตะวันตก 1 2(2-0-4)
 0604355 ประวัติดนตรีตะวันตก 2 2(2-0-4)
 0604431 สวนศาสตร์ทางดนตรี 2(2-0-4)
 0604453 ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย 2(2-0-4)
 0604454 ประวัติดนตรีตะวันตก 3 2(2-0-4)
 0604455 ประวัติดนตรีตะวันตก 4 2(2-0-4)
 0604461 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 1 2(2-0-4)
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 0604463 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 2(2-0-4)
    เพลงสมัยนิยม 1
 0604466 พื้นฐานการวิจัยด้านดนตรี 3(3-2-5)
 0604467 ดุริยนิพนธ์ 3(0-2-7)
 0604481 ธุรกิจดนตรี 2(2-0-4)
 วิชาบังคับเฉพาะกลุ่ม  8 หน่วยกิต
 นิสิตเครื่องมือเอกเปียโน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
 0604123 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 1 2(1-2-3)
 0604124 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 2 2(1-2-3)
 0604223 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 3 2(1-2-3)
 0604224 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 4 2(1-2-3)
 นิสิตเครื่องมือเอกอื่นๆ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
 0604121 คีย์บอร์ด 1 2(1-2-3)
 0604122 คีย์บอร์ด 2 2(1-2-3)
 0604221 คีย์บอร์ด 3 2(1-2-3)
 0604222 คีย์บอร์ด 4 2(1-2-3)
 วิชาเลือก
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 20 หน่วยกิต
 เพียงกลุ่มเดียว
 กลุ่ม 1 การแสดงดนตรี
 0604271 การรวมวงดนตรี 3 1(0-2-1)
 0604272 การรวมวงดนตรี 4 1(0-2-1)
 0604341 ทักษะดนตรี 5 2(1-2-3)
 0604342 ทักษะดนตรี 6 2(1-2-3)
 0604361 หัวข้อการฟังดนตรี 2(1-2-3)
 0604371 การรวมวงดนตรี 5 1(0-2-1)
 0604372 การรวมวงดนตรี 6 1(0-2-1)

 0604383 การอำานวยเพลง 2(1-2-3)
 0604441 ทักษะดนตรี 7 2(1-2-3)
 0604442 ทักษะดนตรี 8 2(1-2-3)
 0604465 ดนตรีวิจารณ์ 2(2-0-4)
 0604482 การจัดการวงดนตรี 2(2-0-4)
 กลุ่ม 2 ทฤษฎีและการประพันธ์
 0604332 ทฤษฎีดนตรีปัจจุบันประยุกต์ 2 2(2-0-4)
 0604334 การสอดทำานอง 2 2(2-0-4)
 0604352 การประพันธ์เพลง 2 2(2-0-4)
 0604356 วัฒนธรรมดนตรีโลก 2(2-0-4)
 0604381 การบันทึกเสียงดนตรี 1 2(1-2-3)
 0604382 การบันทึกเสียงดนตรี 2 2(1-2-3)
 0604451 การประพันธ์เพลง 3 2(2-0-4)
 0604452 การประพันธ์เพลง 4 2(2-0-4)
 0604462 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 2 2(2-0-4)
 0604464 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 2(2-0-4)
    เพลงสมัยนิยม 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรอืเลอืกเรยีนวชิาในสถาบนัอดุมศกึษาอืน่โดยความเหน็ชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด 
ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลา
ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน
 กิจกรรมบังคับ
 นิสิตต้องเข้าชม/แสดงดนตรี และ/หรือร่วมกิจกรรมวิชา 
การดนตรีของสาขาวิชา จำานวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อภาคเรียน โดยม ี
ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจจากสาขาวิชาทุกภาคเรียน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) ....... กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0604111 ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน 1 2(2-0-4)  (ศึกษาทั่วไป : เลือก)
0604125 โสตทักษะและการอ่านโน้ต 1 1(0-2-1) 0604112 ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน 2 2(2-0-4)
0604141 ทักษะดนตรี 1 2(1-2-3) 0604126 โสตทักษะและการอ่านโน้ต 2 1(0-2-1)
0604171 การรวมวงดนตรี 1 1(0-2-1) 0604142 ทักษะดนตรี 2 2(1-2-3)
0604121 คีย์บอร์ด 1 2(1-2-3) 0604172 การรวมวงดนตรี 2 1(0-2-1)
0604123 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 1 2(1-2-3) 0604122 คีย์บอร์ด 2 2(1-2-3)
      0604124 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 2 2(1-2-3)
     รวมหน่วยกิต   20   รวมหน่วยกิต   20

} เลือก1
 รายวิชา } เลือก1

 รายวิชา

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 .......	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		(ศึกษาทั่วไป:เลือก)	3(3-0-6)

	 0604111	 ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน	1	 2(2-0-4)	 0604112	 ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน	2	 2(2-0-4)

	 0604125	 โสตทักษะและการอ่านโน้ต	1	 1(0-2-1)	 0604126	 โสตทักษะและการอ่านโน้ต	2	 1(0-2-1)

	 0604141	 ทักษะดนตรี	1	 2(1-2-3)	 0604142	 ทักษะดนตรี	2	 2(1-2-3)

	 0604171	 การรวมวงดนตรี	1	 1(0-2-1)	 0604172	 การรวมวงดนตรี	2	 1(0-2-1)

	 0604121	 คีย์บอร์ด	1	 2(1-2-3)	 0604122	 คีย์บอร์ด	2	 2(1-2-3)

	 0604123	 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง	1	 2(1-2-3)	 0604124	 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง	2	 2(1-2-3)

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 20

แผนการเรียนนิสิต	หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

เลือก	1	วิชา เลือก	1	วิชา
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	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 .......	 กลุ่มภาษา	(ศึกษาทั่วไป:เลือก)	 3(........)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0604211	 ประวัติการดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก	 2(2-0-4)	 0604212	 ประวัติการดนตรีตะวันตกเบื้องต้น	 2(2-0-4)

	 0604225	 การขับร้องประสานเสียง	1	 1(0-2-1)	 0604213	 ดนตรีพื้นบ้านไทย	 2(2-0-4)

	 0604227	 รีคอร์เดอร์		 1(0-2-1)	 0604226	 การขับร้องประสานเสียง	2	 1(0-2-1)

	 0604231	 ทฤษฎีการประสานเสียง	1	 2(2-0-4)	 0604228	 ทัษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ตนตรี	 2(1-2-3)

	 0604241	 ทักษะดนตรี	3	 2(1-2-3)	 0604232	 ทฤษฎีการประสานเสียง	2	 2(2-0-4)

	 0604281	 เทคโนโลยีดนตรีเบื้องต้น	 2(2-0-4)	 0604242	 ทักษะดนตรี	4	 2(1-2-3)

	 0604221	 คีย์บอร์ด	3	 2(1-2-3)	 0604222	 คีย์บอร์ด	4	 2(1-2-3)

	 0604223	 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง	3	 2(1-2-3)	 0604224	 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง	4	 2(1-2-3)

	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	1)	 	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	1)	

	 0604271	 การรวมวงดนตรี	3	 1(0-2-1)	 0604272	 การรวมวงดนตรี	4	 1(0-2-1)

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 20

เลือก	1	วิชาเลือก	1	วิชา

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0604331	 ทฤษฎีดนตรีปัจจุบันประยุกต์	1	 2(2-0-4)	 0604336	 ทฤษฎีสำาหรับทั้งวงดนตรี	2	 2(2-0-4)

	 0604333	 การสอดทำานอง	1	 2(2-0-4)	 0604353	 ประวัติดนตรีสมัยนิยม	 2(2-0-4)

	 0604335	 ทฤษฎีสำาหรับทั้งวงดนตรี	1	 2(2-0-4)	 0604355	 ประวัติการดนตรีตะวันตก	2	 2(2-0-4)

	 0604337	 สัญกรณ์ดนตรี	 2(2-0-4)	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	1)	

	 0604351	 การประพันธ์เพลง	1	 2(2-0-4)	 0604342	 ทักษะดนตรี	6	 2(1-2-3)

	 0604354	 ประวัติการดนตรีตะวันตก	1	 2(2-0-4)	 0604361	 หัวข้อการฟังดนตรี	 2(1-2-3)

	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	1)	 	 0604372	 การรวมวงดนตรี	6	 1(0-2-1)

	 0604341	 ทักษะดนตรี	5	 2(1-2-3)	 0604383	 การอำานวยเพลง	 2(1-2-3)

	 0604371	 การรวมวงดนตรี	5	 1(0-2-1)	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	2)	

	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	2)	 	 0604332	 ทฤษฎีดนตรีปัจจุบันประยกต์	2	 2(2-0-4)

	 0604356	 วัฒนธรรมดนตรีโลก	 2(2-0-4)	 0604334	 การสอดทำานอง	2	 2(2-0-4)

	 0604381	 การบันทึกเสียงดนตรี	1	 2(1-2-3)	 0604352	 การประพันธ์เพลง	2	 2(2-0-4)

	 	 	 	 0604382	 การบันทึกเสียงดนตรี	2	 2(1-2-3)

	 	 รวมหน่วยกิต	 15-16	 	 รวมหน่วยกิต	 13-14

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0604431	 สวนศาสตร์ทางดนตรี	 2(2-0-4)	 0604455	 ประวัติดนตรีตะวันตก	4	 2(2-0-4)

	 0604453	 ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย	 2(2-0-4)	 0604467	 ดุริยนิพนธ์	 3(0-2-7)

	 0604454	 ประวัติดนตรีตะวันตก	3	 2(2-0-4)	 0604481	 ธุรกิจดนตรี	 2(2-0-4)

	 0604461	 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์	1	 2(2-0-4)	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	1)	

	 0604463	 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงสมัยนิยม	1	 2(2-0-4)	 0604442	 ทักษะดนตรี	8	 2(1-2-3)

	 0604466	 พื้นฐานการวิจัยด้านดนตรี	 3(2-2-5)	 0604465	 ดนตรีวิจารณ์	 2(2-0-4)

	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	1)	 	 0604482	 การจัดการวงดนตรี	 2(2-0-4)

	 0604441	 ทักษะดนตรี	7	 2(1-2-3)	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	2)	

	 	 วิชาเลือก	(นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่ม	2)	 	 0604452	 การประพันธ์เพลง	4	 2(2-0-4)

	 0604451	 การประพันธ์เพลง	3	 2(2-0-4)	 0604462	 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์	2	 2(2-0-4)

	 	 	 	 0604464	 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงสมัยนิยม	2	 2(2-0-4)

	 	 รวมหน่วยกิต	 15	 	 รวมหน่วยกิต	 13

	 	 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า		135		หน่วยกิต
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คำาอธิบายรายวิชา

0604111 ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน 1 2(2-0-4)
   Fundamental of Music Theory 1
   ศกึษาทฤษฎีดนตรีพืน้ฐานตัง้แตก่ารบนัทึกโนต้ บันไดเสียง 
กญุแจเสยีง เครือ่งหมายกำาหนดจงัหวะ ขัน้คูเ่สยีง จนถงึศพัทเ์ฉพาะทาง
ดนตรี
0604112 ทฤษฎีดนตรีพื้นฐาน 2 2(2-0-4)
   Fundamental of Music Theory 2
   บุรพวิชา : 0604111
   ศึกษาทฤษฎีดนตรีพ้ืนฐานตั้งแต่ทรัยแอด คอร์ดชนิด
ต่างๆ แนวเบสตัวเลข จนถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ของทรัยแอดและ 
การพลิกกลับ 
0604121 คีย์บอร์ด 1  2(1-2-3)
   Keyboard 1
   ศกึษาและฝกึคยีบ์อรด์เก่ียวกับการเลน่โนต้ระยะครึง่เสยีง 
เต็มเสียง บันไดเสียงเมเจอร์ คอร์ดจำาแนก และฝึกบทเพลง
0604122 คีย์บอร์ด 2  2(1-2-3)
   Keyboard 2     
   บุรพวิชา : 0604121
   ศึกษาและฝึกคีย์บอร์ดเกี่ยวกับบันไดเสียงไมเนอร์ คอร์ด
จำาแนก คอร์ดสามเสียงและการพลิกกลับ ทางเดินคอร์ดเบื้องต้น และ
ฝึกบทเพลง
0604123 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 1 2(1-2-3)
   Piano Accompaniment 1
   ศึกษาโครงสร้างของบทเพลงในยุคบาโรค วิธีการเล่นเปีย
โนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเดี่ยว และฝึกปฏิบัติ
0604124 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 2 2(1-2-3)
   Piano Accompaniment 2
   บุรพวิชา : 0604123
   ศึกษาโครงสร้างของบทเพลงในยุคคลาสสิก วิธีการเล่น
เปียโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเดี่ยว และฝึกปฏิบัติ
0604125 โสตทักษะและการอ่านโน้ต 1 1(0-2-1)
   Ear Training and Sight Reading 1
   ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การอ่านและร้อง การปรบมือ
ตามจังหวะที่กำาหนด ฟัง ร้องและบันทึกขั้นคู่เสียงที่ได้ยิน
0604126 โสตทักษะและการอ่านโน้ต 2 1(0-2-1)
   Ear Training and Sight Reading 2    
   บุรพวิชา : 0604125
   ศกึษาและฝกึทักษะการฟงั การอา่นและรอ้งในระดบัทีซ่บั
ซอ้นขึน้ การฟังขัน้คู ่คอรด์พืน้ฐานรวมถึงการบนัทึกทำานอง จังหวะ ขัน้
คู่ และคอร์ดที่ได้ยิน
0604141 ทักษะดนตรี 1 2(1-2-3)
   Practicum 1
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเป็นเครื่อง
มือเอก  มุ่งพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิคพื้นฐาน และการบรรเลงเพลง
ที่กำาหนด ตลอดจนผ่านการสอบโดยสมบูรณ์
0604142 ทักษะดนตรี 2 2(1-2-3)
   Practicum 2
   บุรพวิชา : 0604141
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเป็นเครื่อง
มือเอก  มุ่งพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิคพื้นฐาน และการบรรเลงเพลง
ที่กำาหนดซึ่งสูงกว่าทักษะดนตรี 1 ตลอดจนผ่านการสอบโดยสมบูรณ์ 

0604171 การรวมวงดนตรี 1 1(0-2-1)
   Ensemble 1
   ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ
ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลง
0604172 การรวมวงดนตรี 2 1(0-2-1)
   Ensemble 2
   บุรพวิชา : 0604171
   ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ
ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกว่าการรวมวงดนตรี 1
0604211 ประวัติการดนตรีไทยและ 2(2-0-4)
   ดนตรีตะวันออก  
   History in Thai Music and Oriental Music
   ศึกษาประวัติการดนตรีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ลกัษณะเครือ่งดนตร ีเสยีงดนตรทีีใ่ช ้ลกัษณะการผสมวง ความสมัพนัธ์
ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันออก ตามหลักดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
0604212 ประวัติการดนตรีตะวันตกเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to History of  Western Music
   ศึกษาความเป็นมาของดนตรีตะวันตกต้ังแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ยุคกรีกและโรมัน ยุคกลาง ยุคเรเนซองส์ ยุคบาโรค 
ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 โดยสังเขป 
0604213 ดนตรีพื้นบ้านไทย 2(2-0-4)
   Thai Folk Music
   ศึกษาลักษณะ บทบาท หน้าที่ เนื้อหาสาระของบทเพลง 
เครื่องดนตรี และวงดนตรีพื้นบ้านไทย  
0604221 คีย์บอร์ด 3  2(1-2-3)
   Keyboard 3   
   บุรพวิชา : 0604122
   ศึกษาและฝึกคีย์บอร์ดเกี่ยวกับคอร์ด 3 เสียง และการ
พลิกกลับ ทางเดินคอร์ดในรูปแบบต่างๆ การใส่เสียงประสานและการ
บรรเลงเชิงปฏิภาณเบื้องต้น
0604222 คีย์บอร์ด 4  2(1-2-3)
   Keyboard 4   
   บุรพวิชา : 0604221
   ศึกษาและฝึกคีย์บอร์ดเก่ียวกับทางเดินคอร์ดในรูปแบบ
ต่างๆการย้ายบันไดเสียง การใส่เสียงประสานและการบรรเลงเชิง
ปฏิภาณ
0604223 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 3 2(1-2-3)
   Piano Accompaniment 3
   บุรพวิชา : 0604124
   ศึกษาโครงสร้างของบทเพลงในยุคโรแมนติก วิธีการเล่น
เปียโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเดี่ยว และฝึกปฏิบัติ
0604224 การบรรเลงเปียโนประกอบเพลง 4 2(1-2-3)
   Piano Accompaniment 4
   บุรพวิชา : 0604223
   ศึกษาโครงสร้างของบทเพลงในยุคศตวรรษที่ 20 วิธีการ
เล่นเปียโนในฐานะเครื่องดนตรีประกอบเครื่องเดี่ยว และฝึกปฏิบัติ
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0604225 การขับร้องประสานเสียง 1 1(0-2-1)
   Choral 1
   ศึกษาและฝึกควบคุมการหายใจ การออกเสียงสระ
ต่างๆ สำาหรับการขับร้อง การเทียบเสียงกับเสียงเครื่องดนตรี
มาตรฐาน การย้ายเสียงขึ้นลง การพัฒนาบุคลิกท่าทาง และฝึกขับร้อง 
ประสานเสียง
0604226 การขับร้องประสานเสียง 2 1(0-2-1)
   Choral 2                         
   บุรพวิชา : 0604225
   ฝกึควบคมุการหายใจ การออกเสยีงสระตา่งๆ สำาหรบัการ
ขับร้อง การเทียบเสียงกับเสียงเครื่องดนตรีมาตรฐาน การย้ายเสียงขึ้น
ลง การพฒันาบคุลกิทา่ทาง และฝกึขบัรอ้งประสานเสยีงตอ่จากการขับ
ร้องประสานเสียง 1
0604227 รีคอร์เดอร์  1(0-2-1)
   Recorder
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติรีคอร์เดอร์เก่ียวกับพื้นฐานการใช้ลม 
ลิ้น นิ้ว ฝึกไล่บันไดเสียงและคอร์ดจำาแนกตามบทฝึกที่กำาหนด
0604228 ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ดนตรี 2(1-2-3)
   Basic Practice in Music Computer 
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดนตรี ฝึกใช้
คอมพวิเตอรเ์ขยีนโนต้ดนตร ีบนัทกึเสยีงดนตร ีและใชโ้ปรแกรมประยกุต์
ด้านดนตรี
0604231 ทฤษฎีการประสานเสียง 1 2(2-0-4)
   Harmony 1
   ศึกษาทรัยแอดและการพลิกกลับ ตัวเลขประจำาคอร์ด 
คอร์ดในบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ หน้าที่ของคอร์ด การเคลื่อนที่
ของคอร์ด  การใสค่อรด์ใหเ้หมาะสมกบัทำานอง การประสานเสยีงสีแ่นว 
อย่างง่าย การเขียน Short and Opened Score และการพักประโยค
เพลงอย่างง่าย
0604232 ทฤษฎีการประสานเสียง 2 2(2-0-4)
   Harmony 2
   บุรพวิชา : 0604231            
   ศกึษาตอ่เนือ่งจากทฤษฏกีารประสานเสยีง 1 คอรด์สีโ่นต้ 
โน้ตนอกคอร์ด การแต่งทำานองให้เหมาะสมกับคอร์ด  การเขียน Short 
and Opened  Score และการพักประโยคเพลงโดยพิสดาร
0604241 ทักษะดนตรี 3 2(1-2-3)
   Practicum 3
   บุรพวิชา : 0604142
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเป็นเครื่อง
มือเอก  มุ่งพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิคพื้นฐาน  และการบรรเลงเพลง
ที่กำาหนดซึ่งสูงกว่าทักษะดนตรี 2 ตลอดจนผ่านการสอบโดยสมบูรณ์
0604242 ทักษะดนตรี 4 2(1-2-3)
   Practicum 4
   บุรพวิชา : 0604241
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเป็นเครื่อง
มือเอก  มุ่งพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิคพื้นฐาน และการบรรเลงเพลง
ที่กำาหนดซึ่งสูงกว่าทักษะดนตรี 3 ตลอดจนผ่านการสอบโดยสมบูรณ์
0604271 การรวมวงดนตรี 3 1(0-2-1)
   Ensemble 3
   บุรพวิชา : 0604172
   ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ
ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกว่าการรวมวงดนตรี 2

0604272 การรวมวงดนตรี 4 1(0-2-1)
   Ensemble 4
   บุรพวิชา : 0604271
   ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ
ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกว่าการรวมวงดนตรี 3
0604281 เทคโนโลยีดนตรีเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to Music Technology
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีดนตรี ความ
สำาคัญของเทคโนโลยีดนตรีในยุคปัจจุบันกระบวนการผลิตสื่อผสมที่ใช้
เทคโนโลยีดนตรี
0604331 ทฤษฎีดนตรีปัจจุบันประยุกต์ 1 2(2-0-4)
   Applied Modern Music Theory 1
   ศึกษาการเคลื่อนที่ของคอร์ด ใส่คอร์ดให้สอดคล้องกับ
ทำานอง การจัดวางคอร์ด การเกลาเสียงประสานโน้ตนอกคอร์ด และ
การเรียบเรียงเสียงประสานวงขนาด 4x4
0604332 ทฤษฎีดนตรีปัจจุบันประยุกต์ 2 2(2-0-4)
   Applied Modern Music Theory 2
   บุรพวิชา : 0604331
   ศึกษาการเคลื่อนที่ของคอร์ดที่ซับซ้อนข้ึน การใช้คอร์ด
แทน การใช้เทนชัน การเกลาเสียงประสานโน้ตนอกคอร์ดด้วยเทคนิค
ขั้นสูง และการเรียบเรียงเสียงประสานวงขนาดใหญ่
0604333 การสอดทำานอง 1 2(2-0-4)
   Counterpoint 1
   ศึกษาโหมดหลักและโหมดรอง การสอดทำานองแบบอิง
โหมด  สปีชี 1 ถึงสปีชี 5 การสอดทำานองแบบอิงบันไดเสียงสปีชี 1 ถึง
สปีชี 5
0604334 การสอดทำานอง 2 2(2-0-4)
   Counterpoint 2
   บุรพวิชา : 0604333
   ศกึษารปูแบบเพลงท่ีเป็นเทคนคิการสอดทำานองขัน้สงูและ
การประยุกต์การสอดทำานองกับบทเพลง
0604335 ทฤษฎีสำาหรับทั้งวงดนตรี 1 2(2-0-4)
   Instrumentation 1
   ศึกษาคุณสมบัติทางเสียงของเครื่องดนตรีในวงดนตรี 
เทคนิคการใช้ช่วงกว้างของเคร่ืองดนตรีทุกชนิดที่ใช้ในวงอย่างละเอียด
ทุกแง่ทุกมุม
0604336 ทฤษฎีสำาหรับทั้งวงดนตรี 2 2(2-0-4)
   Instrumentation 2 
   บุรพวิชา : 0604335
   ศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสาน การเขียนโน้ตสำาหรับ
เครื่องดนตรีเฉพาะชิ้น และการย้ายระดับเสียงสำาหรับวงดนตรีทั้งวง
0604337 สัญกรณ์ดนตรี 2(2-0-4)
   Notation and Transcription
   ศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ สำาหรับบันทึก
งานดนตรี การบันทึกงานดนตรีด้วยสัญลักษณ์ทางดนตรี การสร้าง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่จำาเป็นเพื่อบันทึกงานดนตรี
0604341 ทักษะดนตรี 5 2(1-2-3)
   Practicum 5
   บุรพวิชา : 0604242
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเป็นเคร่ือง
มือเอก มุ่งพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิคพื้นฐาน เทคนิคพิเศษ และการ
บรรเลงเพลงที่กำาหนดซึ่งสูงกว่าทักษะดนตรี 4 ตลอดจนผ่านการสอบ
โดยสมบูรณ์
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0604342 ทักษะดนตรี 6 2(1-2-3)             
   Practicum 6
   บุรพวิชา : 0604341
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเป็นเครื่อง
มือเอกมุ่งพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิคพื้นฐาน เทคนิคพิเศษ และการ
บรรเลงเพลงที่กำาหนดซึ่งสูงกว่าทักษะดนตรี 5 ตลอดจนผ่านการสอบ
โดยสมบูรณ์
0604351 การประพันธ์เพลง 1 2(2-0-4)
   Composition 1
   ศกึษาทฤษฎีการประพนัธเ์พลงและแนวทางการสรา้งสรรค ์
การใช้คอร์ด การเขียนทำานอง การสร้างจังหวะทำานอง จังหวะดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ การสร้างประโยคเพลง โครงสร้างบทเพลง การประสาน
เสียง  และการสอดทำานอง
0604352 การประพันธ์เพลง 2 2(2-0-4)
   Composition 2 
   บุรพวิชา : 0604351
   ศกึษาทฤษฎีการประพนัธเ์พลงและแนวทางการสรา้งสรรค ์
การใช้คอร์ด การเขียนทำานอง การสร้างจังหวะทำานอง จังหวะดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ การสร้างประโยคเพลง โครงสร้างบทเพลง การประสาน
เสียง และการสอดทำานองต่อจากการประพันธ์เพลง 1
0604353 ประวัติดนตรีสมัยนิยม 2(2-0-4)
   History of Popular Music
   ศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม
ดนตรี แนวเพลง รูปแบบดนตรี และลักษณะเฉพาะทางดนตรีสมัยนิยม 
0604354 ประวัติดนตรีตะวันตก 1 2(2-0-4)
   History of Western Music 1
   ศกึษาดนตรยีคุบาโรค (ค.ศ. 1600-1750) บรบิททางสงัคม
และดนตรีในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 จนถึงกลางศตวรรษที่ 18 ลักษณะ
สำาคญัของดนตรียคุบาโรค อปุรากรในยคุเริม่ตน้ เพลงรอ้ง ดนตรบีรรเลง 
ดนตรีแชมเบอร์ที่สำาคัญ รวมทั้งดุริยกวีและผลงานสำาคัญ
0604355 ประวัติดนตรีตะวันตก 2 2(2-0-4)
   History of Western Music 2
   ศึกษาดนตรียุคคลาสสิก (ค.ศ. 1750-1820) บริบททาง
สังคมและดนตรีในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ต่อเนื่องจนถึงต้นศตวรรษที่ 
19 ลักษณะสำาคัญของดนตรียุคคลาสสิก อุปรากรและการปฏิรูป ดนตรี
บรรเลงโซนาตา ซมิโฟนแีละคอนแชรโ์ต รวมทัง้ดรุยิกวแีละผลงานสำาคญั
0604356 วัฒนธรรมดนตรีโลก 2(2-0-4)
   World Music Culture
   ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีของชนชาติหรือกลุ่มชนต่างๆ ที่
สำาคัญของโลก เกี่ยวกับความเป็นมา วิวัฒนาการ รูปแบบดั้งเดิมและ
รูปแบบที่นำามาปรับใช้กับดนตรีปัจจุบัน
0604361 หัวข้อการฟังดนตรี 2(1-2-3)
   Topics in Listening to Music
   ศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการฟังดนตรีท่ีกำาหนด โดย
อาจารย์ผู้สอน โดยมีเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับรายวิชาในหลักสูตร
0604371 การรวมวงดนตรี 5 1(0-2-1)
   Ensemble 5
   บุรพวิชา : 0604272
   ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ
ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกว่าการรวมวงดนตรี 4

0604372 การรวมวงดนตรี 6 1(0-2-1)
   Ensemble  6
   บุรพวิชา : 0604371
   ปฏิบัติการบรรเลงรวมวงดนตรีตามความเหมาะสมของ
ประเภทเครื่องดนตรีและบทเพลงที่สูงกว่าการรวมวงดนตรี 5
0604381 การบันทึกเสียงดนตรี 1 2(1-2-3)
   Music Recording 1
   ศึกษาระบบและอุปกรณ์การบันทึกเสียง การใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ การใช้ไมโครโฟน ฝึกปฏิบัติ การติดตั้ง บันทึกเสียง และ
เก็บรักษาอุปกรณ์
0604382 การบันทึกเสียงดนตรี 2 2(1-2-3)
   Music Recording 2
   บุรพวิชา : 0604381
   ศกึษาและฝกึเทคนคิการบนัทกึเสยีง การใช้เครือ่งแตง่เสยีง 
การผสมเสียง การใช้โปรแกรมประยุกต์สำาหรับการบันทึกและปรับแต่ง 
การทำาต้นฉบับสำาหรับสื่อต่างๆ
0604383 การอำานวยเพลง 2(1-2-3)
   Conducting
   ศึกษาและฝึกการควบคุมวงโดยใช้สัญลักษณ์การอำานวย
เพลงในรูปแบบอัตราจังหวะต่างๆ รวมทั้งการสื่อความหมายตาม
อารมณ์เพลง
0604431 สวนศาสตร์ทางดนตรี 2(2-0-4)
   Musical Acoustics
   ศึกษาวิทยาศาสตร์ทางเสียง ลักษณะการเกิดเสียงตาม
ธรรมชาติของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ การจัดการปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปรับปรุงให้เสียงมีผลตามประสงค์  
0604441 ทักษะดนตรี 7 2(1-2-3)
   Practicum 7
   บุรพวิชา : 0604342
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเป็นเคร่ือง
มือเอก มุ่งพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิคพื้นฐาน เทคนิคพิเศษ และการ
แสดงดนตรีในบทเพลงที่เลือก
0604442 ทักษะดนตรี 8 2(1-2-3)
   Practicum 8
   บุรพวิชา : 0604441
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่เลือกเป็นเคร่ือง
มือเอก  มุ่งพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิคพื้นฐาน เทคนิคพิเศษ และการ
แสดงดนตรีในบทเพลงที่เลือกและสูงกว่าทักษะดนตรี 7
0604451 การประพันธ์เพลง 3 2(2-0-4)
   Composition 3
   บุรพวิชา : 0604352
   ศกึษาทฤษฎกีารประพนัธ์เพลงและแนวทางการสรา้งสรรค์
ต่อจากการประพันธ์เพลง 2 พัฒนาการเขียนเนื้อร้องจากทำานองและ
เรียบเรียงเสียงประสานในระดับง่าย
0604452 การประพันธ์เพลง 4 2(2-0-4)
   Composition 4
   บุรพวิชา : 0604451
   ศกึษาทฤษฎกีารประพนัธ์เพลงและแนวทางการสรา้งสรรค์
ต่อจากการประพันธ์เพลง 3 พัฒนาการเขียนเนื้อร้องจากทำานองและ
เรียบเรียงเสียงประสานในระดับที่สูงขึ้น
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0604453 ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย 2(2-0-4)
   Western Music In Thai Society
   ศึกษาประวัติความเป็นมาของดนตรีตะวันตกใน
ประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบหน้าที่ และแนวโน้มของ
ดนตรีตะวันตกในสังคมไทย
0604454 ประวัติดนตรีตะวันตก 3 2(2-0-4)
   History of Western Music 3
   ศึกษาดนตรียุคโรแมนติก (ค.ศ. 1820-1900) บริบททาง
สงัคมและดนตรใีนช่วงศตวรรษที ่19 ลักษณะสำาคญัของดนตรยีคุโรแมน
ตกิ เพลงรอ้ง อปุรากร ดนตรเีปยีโน ดนตรบีรรยาย ดนตรชีาตินยิม รวม
ทั้ง ดุริยกวีและผลงานสำาคัญ
0604455 ประวัติดนตรีตะวันตก 4 2(2-0-4)
   History of Western Music 4
   ศึกษาดนตรียุคศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน) บริบท
ทางสงัคมและดนตรใีนชว่งยคุศตวรรษที ่20 ลกัษณะสำาคญัของดนตรยีคุ
ศตวรรษที่ 20 การพัฒนาการและกระแสใหม่ของดนตรีดุริยกวี และผล
งานสำาคัญ
0604461 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 1 2(2-0-4)
   Form and Analysis 1
   ศกึษาวเิคราะห ์โครงสรา้งของรปูแบบดนตรเีกีย่วกบัหนว่ย
ทำานอง วลีเพลง ดนตรีแบบสองท่อน สามท่อน 
0604462 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 2 2(2-0-4)
   Form and Analysis 2
   บุรพวิชา : 0604461
   ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบดนตรีท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น รูปแบบ
การแปรทำานอง Invention Fugue ทฤษฏีและการวิเคราะห์บทเพลง 
แบบดนตรีอโทนัล 
0604463 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 2(2-0-4)
   เพลงสมัยนิยม 1
   Form and Analysis in Popular Music 1
   ศกึษาคตีลกัษณข์องเพลงสมยันยิม วิเคราะหร์ายละเอยีด
ของบทเพลง ทำานอง การเรยีบเรยีงเสยีงประสานของเพลงสมยันยิมใน
ปัจจุบันที่บรรเลงด้วยวงดนตรีขนาดเล็ก

0604464 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 2(2-0-4)
   เพลงสมัยนิยม 2
   Form and Analysis in Popular Music 2
   บุรพวิชา : 0604463
   ศกึษาคตีลกัษณข์องเพลงสมยันยิม วิเคราะหร์ายละเอียด
ของบทเพลง ทำานอง การเรยีบเรยีงเสยีงประสานของเพลงสมยันยิมใน
ปัจจุบันที่บรรเลงด้วยวงดนตรีขนาดกลางและขนาดใหญ่
0604465 ดนตรีวิจารณ์ 2(2-0-4)
   Music Criticism
   ศึกษาหลักการวิจารณ์ดนตรี ฝึกวิจารณ์ดนตรีในแง่คุณค่า 
เนื้อหาสาระ การใช้ภาษา และองค์ประกอบดนตรี
0604466 พื้นฐานการวิจัยด้านดนตรี 3(3-2-5)
   Introduction to Research in Music
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย การวิจัยทางดนตรี 
กระบวนการวิจัย วิธีการทำาดุริยนิพนธ์ รวมทั้งฝึกเขียนเค้าโครง 
ดุริยนิพนธ์
0604467 ดุริยนิพนธ์  3(0-2-7)
   Individual Study
   บุรพวิชา : 0604466
   วิจัยหรือสร้างผลงานทางดนตรี ภายใต้คำาแนะนำาและ
กำากับของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำาเสนอในรูปสารนิพนธ์
0604481 ธุรกิจดนตรี  2(2-0-4)
   Music Business
   ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เอกสาร
สัญญา สมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดนตรี กระบวนการเผยแพร่
ผลงานดนตรี รวมทั้งธุรกรรมทางดนตรี
0604482 การจัดการวงดนตรี 2(2-0-4)
   Music Management
   ศกึษาการจัดการระบบข้อมลูสารสนเทศดา้นดนตร ีการเต
รียมวงดนตรี การแสดง รวมทั้งการดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวง
ดนตรี
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2554

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาทัศนศิลป์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 สร้างสรรค์ศิลปะ มีจริยธรรม สืบสานภูมิปัญญา นำาการพัฒนาสู่ 
 สากล
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติสาขาวชิาทศันศลิป ์เปน็สาขาวชิา 
 ที่มุ่งเน้นและมีกระบวนการในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้  
 ความชำานาญในด้านทัศนศิลป์ซ่ึงสามารถนำาไปประยุกต์ในการ 
 ประกอบอาชีพรวมทั้งการดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความ 
 รับผิดชอบ และมีคุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ความสามารถทางทัศนศิลป์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์  
  สามารถผลิตงานสร้างสรรค์อันนำาไปสู่การเป็นศิลปิน
 3. สามารถนำาความรู้ ทักษะไปใช้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ 
  ศิลปะอย่ าง มีจิตสำ านึกและรับผิดชอบต่อสั งคมและมี  
  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
โครงสร้างหลักสูตร
 หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาทศันศลิป ์หลกัสตูร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต
 วิชาเอก    93 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   57 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   36 หน่วยกิต
  - วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม 22 หน่วยกิต
  - วิชาเลือกทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   14 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)

 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต
 วิชาเอก    93 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   57 หน่วยกิต
 0601101 วาดเส้น 1  2(1-2-3)
 0601102 วาดเส้น 2  2(1-2-3)
 0601103 องค์ประกอบศิลป์ 1 2(1-2-3)
 0601111 จิตรกรรม 1 2(1-2-3)
 0601121 ประติมากรรม 1 2(1-2-3)
    0601131 ศิลปะภาพพิมพ์ 1 2(1-2-3)
 0601141 ศิลปะไทย 1 2(1-2-3)
  0601201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4)
   0601202 วาดเส้น 3  2(1-2-3)
 0601203 องค์ประกอบศิลป์ 2 2(1-2-3)
 0601204 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 2(2-0-4)
 0601205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4)
 0601206 กายวิภาคมนุษย์ 2(1-2-3)
 0601207 การออกแบบเบื้องต้น 2(2-0-4)
 0601208 สีในงานศิลปะ 2(2-0-4)
 0601209 ศิลปะพื้นถิ่น 2(2-0-4)
 0601211 จิตรกรรม 2 2(1-2-3)
 0601221 ประติมากรรม 2 2(1-2-3)
 0601231 ศิลปะภาพพิมพ์ 2 2(1-2-3)
 0601241 ศิลปะไทย 2 2(1-2-3)
 0601301 สุนทรียศาสตร์ในงานศิลปะ 2(2-0-4)
 0601302 วาดเส้น 4  3(1-4-4) 
 0601303 ศิลปะร่วมสมัย 2(2-0-4)
    0601304 ศิลปวิจารณ์ 2(2-0-4)
 0601305 ภาษาอังกฤษสำาหรับศิลปะ 2(2-0-4)
 0601306 การวิจัยทางศิลปะ 2(1-2-3)
 0601307 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)
    สำาหรับงานทัศนศิลป์
 0601401 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 2(2-0-4)
 วิชาเลือก   36 หน่วยกิต
 วิชาเลือกเฉพาะกลุ่ม  22 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว
 กลุ่มวิชาจิตรกรรม
 0601311 วิวัฒนาการจิตรกรรม 2(2-0-4)
 0601312 จิตรกรรม 3 4(1-6-5)
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 0601313 จิตรกรรม 4 4(1-6-5)
 0601411 สัมมนาจิตรกรรม 2(1-2-3)
 0601412 จิตรกรรม 5 4(1-6-5)
 0601413 จิตรกรรมนิพนธ์ 6(0-18-0)
 กลุ่มวิชาประติมากรรม
 0601321 วิวัฒนาการประติมากรรม 2(2-0-4)
 0601322 ประติมากรรม 3 4(1-6-5)
 0601323 ประติมากรรม 4 4(1-6-5)
 0601421 สัมมนาประติมากรรม 2(1-2-3)
 0601422 ประติมากรรม 5 4(1-6-5)
 0601423 ประติมากรรมนิพนธ์ 6(0-18-0)
 กลุ่มวิชาศิลปะภาพพิมพ์
 0601331 วิวัฒนาการศิลปะภาพพิมพ์ 2(2-0-4)
 0601332 ศิลปะภาพพิมพ์ 3 4(1-6-5)
 0601333 ศิลปะภาพพิมพ์ 4 4(1-6-5)
 0601431 สัมมนาศิลปะภาพพิมพ์ 2(1-2-3)
 0601432 ศิลปะภาพพิมพ์ 5 4(1-6-5)
 0601433 ศิลปะภาพพิมพ์นิพนธ์ 6(0-18-0)
 กลุ่มวิชาศิลปะไทย
 0601341 วิวัฒนาการศิลปะไทย 2(2-0-4)
 0601342 ศิลปะไทย 3 4(1-6-5)
 0601343 ศิลปะไทย 4 4(1-6-5)
 0601441 สัมมนาศิลปะไทย 2(1-2-3)

 0601442 ศิลปะไทย 5 4(1-6-5)
 0601443 ศิลปะไทยนิพนธ์ 6(0-18-0)
 วิชาเลือกทั่วไป  14 หน่วยกิต
 0601314 จิตรกรรมทิวทัศน์ 2(1-2-3)
 0601315 จิตรกรรมภาพคนเหมือน 2(1-2-3)
 0601324 ประติมากรรมรูปเหมือน 2(1-2-3)
 0601325 ประติมากรรมทดลอง 2(1-2-3)
 0601326 เครื่องเคลือบดินเผา 2(1-2-3)
 0601334 ศิลปะภาพพิมพ์ทดลอง 2(1-2-3)
 0601344 ศิลปะลายรดน้ำา 2(1-2-3)
 0601345 ลายไทย  2(1-2-3)
 0601402 เทคนิคการนำาเสนอผลงาน 2(1-2-3)
 0601403 ความเคลื่อนไหวของลัทธิศิลปะ 2(2-0-4)
 0601404 การวิเคราะห์งานศิลปะ 2(2-0-4)
 0601405 ศิลปะกับธุรกิจ 2(2-0-4)
 0601424 การหล่อโลหะ 2(1-2-3) 
 0601444 ช่างสิบหมู่  2(2-0-4)
 0601445 จิตรกรรมไทยประเพณี 2(1-2-3)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิหรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด 
ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลา
ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาทัศนศิลป์

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
............. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(........) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
   (ศึกษาทั่วไป : เลือก)  0601102 วาดเส้น 2 2(1-2-3)
0601101 วาดเส้น 1  2(1-2-3) 0601103 องค์ประกอบศิลป์ 1 2(1-2-3)
0601131 ศิลปะภาพพิมพ์ 1 2(1-2-3) 0601111 จิตรกรรม 1 2(1-2-3)
0601141 ศิลปะไทย 1 2(1-2-3) 0601121 ประติมากรรม 1 2(1-2-3)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
............. กลุ่มภาษา (ศึกษาทั่วไป : เลือก) 3(........) ............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0601201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4) 0601203 องค์ประกอบศิลป์ 2 2(1-2-3)
0601202 วาดเส้น 3  2(1-2-3) 0601205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4)
06012204 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย  2(2-0-4) 0601206 กายวิภาคมนุษย์ 2(1-2-3)
0601209 ศิลปะพื้นถิ่น 2(2-0-4) 0601207 การออกแบบเบื้องต้น 2(1-2-3)
0601231 ศิลปะภาพพิมพ์ 2 2(1-2-3) 0601208 สีในงานศิลปะ 2(2-0-4)
0601241 ศิลปะไทย 2 2(1-2-3) 0601211 จิตรกรรม 2 2(1-2-3)
.............. วิชาเลือกเสรี 2(........) 0601221 ประติมากรรม 2 2(1-2-3)
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   17

แผนการเรียนนิสิต	หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชาทัศนศิลป์

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)
 ....... กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	(ศึกษาทั่วไป:เลือก)	 3(........)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0601101	 วาดเส้น	1		 2(1-2-3)	 0601102	 วาดเส้น	2			 2(1-2-3)
	 0601131	 ศิลปะภาพพิมพ์	1			 2(1-2-3)	 0601103	 องค์ประกอบศิลป์	1			 2(1-2-3)
	 0601141	 ศิลปะไทย	1		 2(1-2-3)	 0601111	 จิตรกรรม	1			 2(1-2-3)
	 	 	 	 0601121	 ประติมากรรม	1			 2(1-2-3)
	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 .......	 กลุ่มภาษา	(ศึกษาทั่วไป:เลือก)	 3(........)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0601201	 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก	 2(2-0-4)	 0601203	 องค์ประกอบศิลป์	2				 2(1-2-3)
	 0601202	 วาดเส้น	3		 2(1-2-3)	 0601205	 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก				 2(2-0-4)
	 06012204	 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย			 2(2-0-4)	 0601206	 กายวิภาคมนุษย์				 2(1-2-3)
	 0601209	 ศิลปะพื้นถิ่น			 2(2-0-4)	 0601207	 การออกแบบเบื้องต้น				 2(1-2-3)
	 0601231	 ศิลปะภาพพิมพ์	2			 2(1-2-3)	 0601208	 สีในงานศิลปะ			 2(2-0-4)
	 0601241	 ศิลปะไทย	2				 2(1-2-3)	 0601211	 จิตรกรรม	2			 2(1-2-3)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)	 0601221	 ประติมากรรม	2		 2(1-2-3)
	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 รวมหน่วยกิต	 17
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คำาอธิบายรายวิชา

0601101 วาดเส้น 1  2(1-2-3)
   Drawing 1
   ศึกษา สังเกต ถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติด้วยวิธีการ
เขียนให้ถูกต้องตามหลักทัศนียวิทยาและกายวิภาคของแบบจากแบบ
ที่กำาหนดให้ ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานและนอกสถานที่
0601102 วาดเส้น 2  2(1-2-3)
   Drawing 2
   บุรพวิชา : 0601101 
   ศึกษา สังเกต ถ่ายทอดรูปทรง แสงเงาจากธรรมชาติด้วย
วิธีการและเทคนิคต่างๆ ของการวาดเส้น เลือกใช้วิธีการและวัสดุให้
เหมาะสมกับเนื้อหา ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานและนอกสถานที่
0601103 องค์ประกอบศิลป์ 1 2(1-2-3)
   Composition 1
   ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ และหลักการจัดองค์
ประกอบของงานศิลปะท่ีมีทัศนธาตุต่างๆ ให้เกิดเอกภาพ รวมทั้งฝึก
ปฏิบัติ
0601111 จิตรกรรม 1  2(1-2-3)
   Painting 1
   ศึกษา สังเกต ฝึกปฏิบัติ และถ่ายทอดอย่างแม่นยำาตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำา เน้นการ
ฝึกปฏิบัติจากแบบหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ คน ในห้องปฏิบัติงานและนอก 
สถานที่

0601121 ประติมากรรม 1 2(1-2-3)
   Sculpture 1
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการป้ันภาพนูนต่ำา นูนสูง จากภาพ
คนและรูปทรงในธรรมชาติ โดยเน้นโครงสร้าง รูปทรง ปริมาตร ที่ว่าง 
ระนาบ เทคนิค และองค์ประกอบ ตลอดจนกรรมวิธีการทำาพิมพ์และ
การหล่อผลงาน
0601131 ศิลปะภาพพิมพ์ 1 2(1-2-3)
   Printmaking 1
   ศึกษาประวัติ  ความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์  
กระบวนการ และกลวิธีสร้างศิลปะภาพพิมพ์ และฝึกปฏิบัติการสร้าง
ศิลปะภาพพิมพ์
0601141 ศิลปะไทย 1  2(1-2-3)
   Thai Art 1
   ศึกษารูปแบบศิลปะไทย สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปตัยกรรม ต้ังแต่สมยัสโุขทยัถึงปัจจุบัน ฝกึปฏิบัติการคดัลอก เขยีน
ภาพร่าง เขียนลายเส้น เขียนสี
0601201 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2(2-0-4) 
   History of Western Art
   ศึกษาประวัติความเป็นมา โครงสร้างรูปแบบและแนวคิด
ของศิลปะตะวันตกในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่ศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์
ถึงปัจจุบัน วิจารณ์และเปรียบเทียบคุณค่าทางศิลปะในยุคสมัยต่างๆ

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
06012301 สุนทรียศาสตร์ในงานศิลปะ 2(2-0-4) 0601304 ศิลปวิจารณ์ 2(2-0-4)
0601302 วาดเส้น 4  3(1-4-4) 0601306 การวิจัยทางศิลปะ 2(1-2-3)
0601303 ศิลปะร่วมสมัย 2(2-0-4) 0601307 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับงานทัศนศิลป์ 2(1-2-3)
0601305 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานศิลปะ 2(2-0-4) 0601… วิชาเลือก 2(........)
0601312 จิตรกรรม 3  4(1-6-5) 0601… วิชาเลือก 2(........)
0601322 ประติมากรรม 3 4(1-6-5) 0601… วิชาเลือก 2(........)
0601332 ศิลปะภาพพิมพ์ 3 4(1-6-5) 0601311 วิวัฒนาการจิตรกรรม 2(2-0-4)
0601342 ศิลปะไทย 3 4(1-6-5) 0601321 วิวัฒนาการประติมากรรม 2(2-0-4)
0601..… วิชาเลือก  2(........) 0601331 วิวัฒนาการศิลปะภาพพิมพ์ 2(2-0-4)
............ วิชาเลือกเสรี 2(........) 0601341 วิวัฒนาการศิลปะไทย 2(2-0-4)
............ วิชาเลือกเสรี 2(........) 0601313 จิตรกรรม 4 4(1-6-5)
      0601323 ประติมากรรม 4 4(1-6-5)
      0601333 ศิลปะภาพพิมพ์ 4 4(1-6-5)
      0601343 ศิลปะไทย 4 4(1-6-5)
     รวมหน่วยกิต   19   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0601401 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 2(2-0-4) 0601411 สัมมนาจิตรกรรม 2(2-0-4)
0601..... วิชาเลือก  2(........) 0601421 สัมมนาประติมากรรม 2(2-0-4)
0601..... วิชาเลือก  2(........) 0601431 สัมมนาศิลปะภาพพิมพ์ 2(2-0-4)
0601..... วิชาเลือก  2(........) 0601441 สัมมนาศิลปะไทย 2(2-0-4)
0601412 จิตรกรรม 5 4(1-6-5) 0601413 จิตรกรรมนิพนธ์ 6(0-18-0)
0601422 ประติมากรรม 5 4(1-6-5) 0601423 ประติมากรรมนิพนธ์ 6(0-18-0)
0601432 ศิลปะภาพพิมพ์ 5 4(1-6-5) 0601433 ศิลปะภาพพิมพ์นิพนธ์ 6(0-18-0)
0601442 ศิลปะไทย 5 4(1-6-5) 0601443 ศิลปะไทยนิพนธ์ 6(0-18-0)
     รวมหน่วยกิต   12   รวมหน่วยกิต   8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
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	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61
	 0601401	 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย			 2(2-0-4)	 0601411	 สัมมนาจิตรกรรม	 2(2-0-4)
	 0601...	 วิชาเลือก	 2(........)	 0601421	 สัมมนาประติมากรรม	 2(2-0-4)
	 0601...	 วิชาเลือก	 2(........)	 0601431	 สัมมนาศิลปะภาพพิมพ์	 2(2-0-4)
	 0601...	 วิชาเลือก	 2(........)	 0601441	 สัมมนาศิลปะไทย	 2(2-0-4)
	 0601412	 จิตรกรรม	5	 4(1-6-5)	 0601413	 จิตรกรรมนิพนธ์	 6(0-18-0)
	 0601422	 ประติมากรรม	5	 4(1-6-5)	 0601423	 ประติมากรรมนิพนธ์	 6(0-18-0)
	 0601432	 ศิลปะภาพพิมพ์	5	 4(1-6-5)	 0601433	 ศิลปะภาพพิมพ์นิพนธ์	 6(0-18-0)
	 0601442	 ศิลปะไทย	5	 4(1-6-5)	 0601443	 ศิลปะไทยนิพนธ์	 6(0-18-0)
	 	 รวมหน่วยกิต	 12	 	 รวมหน่วยกิต	 8

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	129	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 06012301	 สุนทรียศาสตร์ในงานศิลปะ	 2(2-0-4)	 0601304	 ศิลปวิจารณ์			 2(2-0-4)
	 0601302	 วาดเส้น	4			 3(1-4-4)	 0601306	 การวิจัยทางศิลปะ			 2(1-2-3)
	 0601303	 ศิลปะร่วมสมัย			 2(2-0-4)	 0601307	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับงานทัศนศิลป์			 2(1-2-3)
	 0601305	 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานศิลปะ			 2(2-0-4)	 0601…	 วิชาเลือก	 2(........)
	 0601312	 จิตรกรรม	3		 4(1-6-5)	 0601…	 วิชาเลือก	 2(........)
	 0601322	 ประติมากรรม	3	 4(1-6-5)	 0601…	 วิชาเลือก	 2(........)
	 0601332	 ศิลปะภาพพิมพ์	3	 4(1-6-5)	 0601311	 วิวัฒนาการจิตรกรรม	 2(2-0-4)
	 0601342	 ศิลปะไทย	3	 4(1-6-5)	 0601321	 วิวัฒนาการประติมากรรม	 2(2-0-4)
	 0601…	 วิชาเลือก	 2(........)	 0601331	 วิวัฒนาการศิลปะภาพพิมพ์	 2(2-0-4)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)	 0601341	 วิวัฒนาการศิลปะไทย	 2(2-0-4)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)	 0601313	 จิตรกรรม	4	 4(1-6-5)
	 	 	 	 0601323	 ประติมากรรม	4	 4(1-6-5)
	 	 	 	 0601333	 ศิลปะภาพพิมพ์	4	 4(1-6-5)
	 	 	 	 0601343	 ศิลปะไทย	4	 4(1-6-5)
	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 18
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คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558304
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556292

0601202 วาดเส้น 3  2(1-2-3)
   Drawing 3
   บุรพวิชา : 0601102
   ศึกษา สังเกต ถ่ายทอดรูปทรงธรรมชาติด้วยเทคนิควิธี
การ และวัสดุต่างๆ ฝึกแสดงออกให้สัมพันธ์กับเทคนิควิธีการ โดยใช้
หลักทัศนียวิทยาและกายวิภาคโดยสังเขป ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติงาน
และนอกสถานที่
0601203 องค์ประกอบศิลป์ 2 2(1-2-3)
   Composition 2
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปทรง เส้น พื้นที่ว่าง และ
ความสมดุล ค้นคว้าทดลองวิธีการทางรูปแบบและการแสดงออกเพื่อ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพตามหัวเรื่องที่กำาหนด
0601204 ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย 2(2-0-4)
   History of Thai Art
   ศกึษาประวัตคิวามเปน็มา โครงสรา้ง รปูแบบ แนวคดิของ
งานศลิปะไทยต้ังแตส่มยัสโุขทยัถงึปจัจบุนั โดยเนน้การวเิคราะห์เปรยีบ
เทียบคุณค่าทางศิลปะ
0601205 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก 2(2-0-4)
   History of Eastern Art
   ศึกษาประวัติความเป็นมา โครงสร้าง รูปแบบและแนวคิด
ของงานศิลปะซีกโลกตะวันออกในยุคสมัยต่างๆ โดยเน้นงานศิลปะ
อินเดีย จีน ญี่ปุ่น พม่า ชวา และขอม
0601206 กายวิภาคมนุษย์ 2(1-2-3)
   Human Anatomy
   ศึกษากายวิภาคของโครงกระดูก กล้ามเนื้อมนุษย์ ฝึก
ปฏบิตักิารเขยีนโครงสรา้งสดัสว่นของกระดกูและทา่ทาง การเคลือ่นไหว
ของมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิง
0601207 การออกแบบเบื้องต้น 2(2-0-4)
   Introduction to Design
   ศึกษาทฤษฏีพื้นฐานการออกแบบของการเขียนภาพคลี่ 
การเขียนทัศนียภาพ การออกแบบงานสิ่งพิมพ์ และการออกแบบรูป
แบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
0601208 สีในงานศิลปะ 2(2-0-4)
   Colour in Art
   ศึกษาธรรมชาติ บทบาท และความสำาคัญของสีในงาน
ศิลปกรรมประเภทต่างๆ วิเคราะห์ การใช้สีในงานจิตรกรรม เทคนิค
และกรรมวธิขีองการใชส้ใีนการแสดงออกของศลิปนิไทยและศลิปนิตา่ง
ประเทศที่มีบทบาทสำาคัญต่อวงการศิลปะ
0601209 ศิลปะพื้นถิ่น  2(2-0-4)
   Vernacular Art
   ศึกษาความเป็นมา ความสำาคัญ แนวความคิด บริบทที่
เกีย่วกบัศลิปะพืน้ถ่ิน และวิเคราะห์กระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ
พื้นถิ่น
0601211 จิตรกรรม 2  2(1-2-3)
   Painting 2
   บุรพวิชา : 0601111
   ศึกษา สังเกต ฝึกปฏิบัติ และถ่ายทอดตามระเบียบกฎ
เกณฑ์ของธรรมชาติด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำามัน และสีอื่นๆ เน้นการ
ฝึกทักษะจากแบบหุ่นนิ่ง ทิวทัศน์และคน ในห้องปฏิบัติงานและนอก
สถานที่  

0601221 ประติมากรรม 2 2(1-2-3)
   Sculpture 2
   บุรพวิชา : 0601121
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการป้ันภาพลอยตัว คนครึ่งตัว และ
รูปทรงในธรรมชาติ โดยเน้นโครงสร้าง รูปทรง ที่ว่าง ระนาบ เทคนิค 
และองค์ประกอบศิลป์ ตลอดจนกรรมวิธีการทำาพิมพ์และการหล่อ 
ผลงาน
0601231 ศิลปะภาพพิมพ์ 2 2(1-2-3)
   Printmaking 2
   บุรพวิชา : 0601131
   ศึกษาประวัติความเป็นมาของศิลปะภาพพิมพ์ผิวนูนและ
ภาพพมิพต์ะแกรงไหม กระบวนการและกลวธิกีารพมิพภ์าพพมิพผ์วินนู
และภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงาน
0601241 ศิลปะไทย 2  2(1-2-3) 
   Thai Art 2
   บุรพวิชา : 0601141
   ศึกษาคุณค่า และเอกลักษณ์ไทยจากศิลปะพื้นถิ่นที่มี
ความสอดคลอ้งกบัวถิไีทย ฝกึปฏบิตังิานสรา้งสรรคด์ว้ยเทคนิคของชา่ง
โบราณประเภทต่างๆ
0601301 สุนทรียศาสตร์ในงานศิลปะ 2(2-0-4) 
   Aesthetics in Art
   ศกึษาปรชัญา และทฤษฎสีนุทรยีศาสตรใ์นงานศลิปกรรม 
วิเคราะห์คุณค่าของความงามด้านรูปแบบ เนื้อหา และการแสดงออก
ของผลงานศิลปะ
0601302 วาดเส้น 4  3(1-4-4)
   Drawing 4
   บุรพวิชา : 0601202
   ศกึษาวเิคราะห ์รปูแบบ เนือ้หา การแสดงออกของงานวาด
เส้น และการถ่ายทอดรูปทรงด้วยเทคนิควิธีการ และวัสดุต่างๆ เพื่อหา
แนวทางในการสรา้งรปูทรงใหส้มัพนัธก์บัการแสดงออกตามแบบและหวั
เรื่องที่กำาหนด ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติงานและนอกสถานที่
0601303 ศิลปะร่วมสมัย 2(2-0-4)
   Contemporary Art
   ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจเก่ียวกับงานศิลปะร่วม
สมัย โดยเน้นเนื้อหาที่สัมพันธ์กับปรัชญา แนวคิด และรูปแบบในการ
สร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินในปัจจุบัน
0601304 ศิลปวิจารณ์  2(2-0-4)
   Art Criticism
   ศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบ แนวคิด และเนื้อเรื่อง ของ
บทความวิชาการ บทวิจารณ์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และฝึกเขียน
0601305 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานศิลปะ 2(2-0-4)
   English for Art
   ศึกษา และฝึกทักษะการพูด การอ่าน การเขียนภาษา
อังกฤษสำาหรับศิลปะ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร แสดงความคิดเห็น  
นำาเสนอแนวความคิดและเนื้อหาของผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ
0601306 การวิจัยทางศิลปะ 2(1-2-3)
   Art Research
   ศกึษาและฝกึปฏบิตักิารวจัิยทางศลิปะ การสงัเคราะหง์าน
วิจัย และการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางศิลปะ ฝึกเขียนเค้าโครง
วิจัยทางศิลปะตามความสนใจ
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0601307 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)
   สำาหรับงานทัศนศิลป์
   Computer Software for Visual Arts
   ศึกษาโปรแกรมสำาเร็จรูปท่ีสามารถนำามาใช้ในงานทัศน
ศิลป์ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝึกสร้างงานทัศนศิลป์โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป
0601311 วิวัฒนาการจิตรกรรม 2(2-0-4)
   Evolution of Painting
   ศึกษาวิวัฒนาการของจิตรกรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการสร้างงานจิตรกรรม
โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
0601312 จิตรกรรม 3  4(1-6-5)
   Painting 3
   บุรพวิชา : 0601211
   ศกึษาและฝกึปฏบิตังิานจติรกรรมดว้ยเทคนคิสนี้ำามนัและ
เทคนิคอื่นๆ เน้นการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดและการแสดงออกที่มี
ลักษณะเฉพาะตนตามแบบที่กำาหนดให้ ทั้งในห้องปฏิบัติงานและนอก
สถานที่
0601313 จิตรกรรม 4  4(1-6-5)
   Painting 4
   บุรพวิชา : 0601312
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมขั้นสูงตามหัวเรื่องที่
กำาหนด เพื่อค้นคว้าทดลองหาแนวทางการแสดงออกเฉพาะบุคคลให้
เด่นชัดยิ่งขึ้น โดยเทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ที่อิสระ 
0601314 จิตรกรรมทิวทัศน์ 2(1-2-3)
   Landscape Painting
   ศึกษาและปฏิบัติจิตรกรรมทิวทัศน์ โดยเน้นทัศนียวิทยา
ของรปูทรง ส ีฝึกเขยีนภาพนอกสถานทีด่ว้ยเทคนคิวธิกีารทางจิตรกรรม
0601315 จิตรกรรมภาพคนเหมือน 2(1-2-3)
   Portrait Painting
   ศึกษาและปฏิบัติเขียนภาพคนเหมือน เน้นโครงสร้างทาง
กายวภิาค เพศ วยั บคุลกิลกัษณะ ทา่ทาง และการแสดงออกทางอารมณ ์
ความรู้สึกของแบบ
0601321 วิวัฒนาการประติมากรรม 2(2-0-4)
   Evolution of Sculpture
   ศกึษาววิฒันาการของประตมิากรรม ตัง้แตอ่ดตีถงึปจัจบุนั 
วิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการสร้างงานประติมากรรม 
โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
0601322 ประติมากรรม 3 4(1-6-5)
   Sculpture 3
   บุรพวิชา : 0601221
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการปั้นภาพลอยตัว คนเต็มตัว และ
รูปทรงในธรรมชาติ โดยเน้นรูปทรง ท่ีว่าง ระนาบ เทคนิค และองค์
ประกอบ กรรมวิธีการทำาพิมพ์ การหล่อผลงาน และการใช้วัสดุในงาน
ประติมากรรม
0601323 ประติมากรรม 4 4(1-6-5)
   Sculpture 4
   บุรพวิชา : 0601322
   ศกึษาการสรา้งรปูทรง ความสมัพันธร์ะหวา่งรปูทรงและที่
วา่ง และการพฒันารปูทรงในงานประตมิากรรม ฝกึปฏบัิตกิารสรา้งสรรค์
งานประติมากรรรมให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ภูมิสถาปัตยกรรม และ
ชุมชน

0601324 ประติมากรรมรูปเหมือน 2(1-2-3)
   Portrait Sculpture
   ศึกษาและฝึกปฏิบัติการป้ันรูปเหมือนจากแบบคน เน้น
ด้านโครงสร้าง ท่าทาง การแสดงออกทางอารมณ์ และบุคลิกภาพของ
แบบปฏิบัติงานด้วยดินเหนียว
0601325 ประติมากรรมทดลอง 2(1-2-3)
   Sculptural Experimentation
   ศกึษา ทดลอง สรา้งสรรคง์านประตมิากรรมโดยใชเ้ทคนคิ 
กระบวนการ วัสดุ ตลอดจนกระบวนการนำาเสนอผลงานเพื่อประโยชน์
ในการประยุกต์สร้างสรรค์งานประติมากรรม 
0601326 เครื่องเคลือบดินเผา 2(1-2-3)
   Ceramic
   ศึกษาความหมาย และกระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
วัตถุดิบและเครื่องมือเคร่ืองจักรที่ใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผา ฝึกปฏิบัติ
การขึ้นรูป การเผา การตกแต่ง และการเคลือบผลิตภัณฑ์
0601331 วิวัฒนาการศิลปะภาพพิมพ์ 2(2-0-4)
   Evolution of Printmaking
   ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะภาพพิมพ์ ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน วิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการสร้างงานศิลปะ
ภาพพิมพ์ โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
0601332 ศิลปะภาพพิมพ์ 3 4(1-6-5)
   Printmaking 3
   บุรพวิชา : 0601231
   ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด และเทคนิคการพิมพ์
ภาพพิมพ์ร่องลึก ฝึกปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์ภาพพิมพ์ร่องลึก
0601333 ศิลปะภาพพิมพ์ 4 4(1-6-5)
   Printmaking 4
   บุรพวิชา : 0601332
   ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด และเทคนิคการพิมพ์
ภาพพิมพ์หิน ฝึกปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์ภาพพิมพ์หิน
0601334 ศิลปะภาพพิมพ์ทดลอง 2(1-2-3)
   Printmaking Experimentation
   ศึกษา ทดลอง สร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิค 
กระบวนการ วัสดุ ตลอดจนกระบวนการนำาเสนอผลงานเพื่อประโยชน์
ในการประยุกต์สร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์
0601341 วิวัฒนาการศิลปะไทย 2(2-0-4)
   Evolution of Thai Art
   ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะไทยยุคสมัยต่างๆ โดยเน้น
การวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหา วิธีการ แนวความคิดของศิลปะไทย ด้าน
จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม
0601342 ศิลปะไทย 3  4(1-6-5)
   Thai Art 3
   บุรพวิชา : 0601241
   ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะพิเศษของศิลปะไทยพื้นถิ่นด้าน
เนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีการสร้างงาน ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ
ที่มีลักษณะไทยด้วยกลวิธีต่างๆ
0601343 ศิลปะไทย 4  4(1-6-5)
   Thai Art 4
   บุรพวิชา : 0601342
   ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะพิเศษของศิลปะไทยพื้นถิ่น และ
ศิลปะไทยร่วมสมัยด้านเนื้อหา รูปแบบ และกลวิธีการสร้างงาน ฝึก
ปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีลักษณะไทยและไทยร่วมสมัยด้วยกลวิธี
ต่าง ๆ
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0601344 ศิลปะลายรดน้ำา 2(1-2-3)
   Thai Lacquer and Gilt
   ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และ
เทคนิควิธีการ ปฏิบัติการเขียนศิลปะลายรดน้ำา
0601345 ลายไทย  2(1-2-3)
   Thai Ornament 
   ศึกษารูปแบบ องค์ประกอบ และกระบวนการเขียนลาย
ไทย ภาพไทย ปฏิบัติการเขียน ผูกลายและการเขียนตัวภาพไทย
0601401 ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 2(2-0-4)
   Contemporary Art in Thailand
   ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นท่ีน่าสนใจในงานศิลปะร่วมสมัย
ในประเทศไทย โดยเนน้เนือ้หาท่ีสมัพนัธกั์บปรชัญา แนวความคดิ และ
แนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะ ตลอดจนวิวัฒนาการทางด้านเทคนิค 
และวิธีการของศิลปินปัจจุบัน
0601402 เทคนิคการนำาเสนอผลงาน 2(1-2-3)
   Presentation Technique
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ ประเภท ขั้นตอน และ
เทคนิควิธีการนำาเสนอผลงาน การสื่อความหมาย การนำาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการนำาเสนองาน และฝึกการนำาเสนอผลงาน
0601403 ความเคลื่อนไหวของลัทธิศิลปะ 2(2-0-4)
   Art Movement
   ศึกษากระบวนการคิด การสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปิน
ในลัทธิหรือยุคสมัยต่างๆ ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ร่วมสมัย รวมทั้ง
ประเด็นที่นิสิตเป็นผู้นำาเสนอเพื่อนำาไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ
0601404 การวิเคราะห์งานศิลปะ 2(2-0-4)
   Analyzing Work of Art
   ศกึษาทฤษฎ ีและวธิกีารวเิคราะหง์านศลิปะโดยมุง่เนน้ใน
ประเดน็แนวความคดิ เทคนคิและวิธกีารท่ีใช้ในการสรา้งสรรคแ์ละบรบิท
ทางสังคมที่ปรากฏในผลงานศิลปะ
0601405 ศิลปะกับธุรกิจ 2(2-0-4)
   Art and Business
   ศึกษาแนวคิด หลักการ การบริหาร และการแสวงหา
แนวทางในการสร้างธุรกิจทางศิลปะ ตลอดจนวิธีการเข้าถึงแหล่งทุนใน
การประกอบธุรกิจ
0601411 สัมมนาจิตรกรรม 2(1-2-3)
   Seminar in Painting
   สัมมนา นำาเสนอประเด็นปัญหาทางศิลปะโดยเน้นทาง
ด้านจิตรกรรม นำาเสนอในรูปแบบสัมมนา เพื่อให้เกิดแนวคิดในการ
ทำางานสร้างสรรค์งานจิตรกรรมและศิลปะสาขาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
การทำาโครงงานเฉพาะบุคคล
0601412 จิตรกรรม 5  4(1-6-5)
   Painting 5
   บุรพวิชา : 0601313
   ศึกษาและปฏิบัติงานจิตรกรรมข้ันสูงไม่จำากัดเทคนิคจาก
โครงการจติรกรรมเฉพาะบคุคลทีก่ำาหนดขึน้เอง วเิคราะหร์ปูทรง เนือ้หา 
วิธีการและการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับเทคนิควัสดุ
และวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาจิตรกรรมนิพนธ์

0601413 จิตรกรรมนิพนธ์ 6(0-18-0)
   Painting Thesis  
   บุรพวิชา : 0601412
   สร้างสรรค์งานจิตรกรรมนิพนธ์เฉพาะบุคคล ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา นำาเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ
และจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ
0601421 สัมมนาประติมากรรม 2(1-2-3)
   Seminar in Sculpture
   สัมมนา นำาเสนอประเด็นปัญหาทางศิลปะโดยเน้นทาง
ด้านประติมากรรม นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา เพื่อให้เกิดแนวคิด
ในการทำางานสร้างสรรค์งานประติมากรรมและศิลปะสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อการทำาโครงงานเฉพาะบุคคล
0601422 ประติมากรรม 5  4(1-6-5)
   Sculpture 5
   บุรพวิชา : 0601323
   ศึกษาและปฏิบัติงานประติมากรรมร่วมสมัย เน้นการ
สรา้งสรรคค์วามสมัพนัธ์ระหว่างแนวความคดิ วัสดุ เทคนคิวธิกีาร รูปทรง 
ที่ว่าง จินตนาการ และการแสดงออก เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา
ประติมากรรมนิพนธ์
0601423 ประติมากรรมนิพนธ์ 6(0-18-0)
   Sculpture  Thesis
   บุรพวิชา : 0601422
   สร้างสรรค์งานประติมากรรมนิพนธ์เฉพาะบุคคล ภายใต้
การควบคมุของอาจารยท์ีป่รกึษานำาเสนอผลงานพรอ้มเอกสารประกอบ
และจัดแสดงผลงานต่อสาธารณะ
0601424 การหล่อโลหะ 2(1-2-3)
   Metal Casting
   ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการหล่อโลหะทั้งแบบไทยและ
ตะวันตก โดยเน้นเทคนิคการหล่อทองเหลือง ทองแดง และสำาริด
0601431 สัมมนาศิลปะภาพพิมพ์ 2(1-2-3)
   Seminar in Printmaking
   สัมมนา นำาเสนอประเด็นปัญหาทางศิลปะโดยเน้นทาง
ด้านศลิปะภาพพมิพ ์นำาเสนอในรปูแบบการสัมมนา เพือ่ใหเ้กดิแนวคิด
ในการทำางานสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ และศิลปะสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อการทำาโครงงานเฉพาะบุคคล
0601432 ศิลปะภาพพิมพ์ 5 4(1-6-5)
   Printmaking 5
   บุรพวิชา : 0601333
   ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย เน้นการ
สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิด วัสดุ เทคนิควิธีการ รูป
ทรง ทีว่า่ง จนิตนาการ และการแสดงออก เพือ่เป็นแนวทางในการศกึษา
ศิลปะภาพพิมพ์นิพนธ์
0601433 ศิลปะภาพพิมพ์นิพนธ์ 6(0-18-0)
   Printmaking Thesis
   บุรพวิชา : 0601432
   สรา้งสรรคง์านศลิปะภาพพมิพ์นพินธเ์ฉพาะบคุคล ภายใต้
การควบคมุของอาจารยท์ีป่รกึษานำาเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานตอ่
สาธารณะ
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0601441 สัมมนาศิลปะไทย 2(1-2-3)
   Seminar in Thai Art
   สัมมนา นำาเสนอประเด็นปัญหาทางศิลปะโดยเน้นทาง
ด้านศิลปะไทย นำาเสนอในรูปแบบสัมมนาเพื่อให้เกิดแนวคิดในการ
ทำางานสร้างสรรค์ศิลปะไทยและศิลปะสาขาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อการ
ทำาโครงงานเฉพาะบุคคล
0601442 ศิลปะไทย 5  4(1-6-5)
   Thai Art 5
   บุรพวิชา : 0601343
   ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปะไทยขั้นสูงไม่จำากัดเทคนิคจาก
โครงการศิลปะไทยเฉพาะบุคคลที่กำาหนดขึ้นเอง วิเคราะห์เทคนิค รูป
ทรง เนื้อหา วิธีการ และการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
กับเทคนิค วัสดุและวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาศิลปะ
ไทยนิพนธ์

0601443 ศิลปะไทยนิพนธ์ 6(0-18-0)
   Thai Art Thesis
   บุรพวิชา : 0601442
   สร้างสรรค์ศิลปะไทยนิพนธ์เฉพาะบุคคล ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา นำาเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานสู่
สาธารณะ
0601444 ช่างสิบหมู่  2(2-0-4)
   Ten Divisions of Traditional Thai Craft
   ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการงานช่างสิบหมู่ เทคนิค 
วิธีการ สื่อวัสดุ และลักษณะเฉพาะของงานศิลปะช่างสิบหมู่ไทย
0601445 จิตรกรรมไทยประเพณี 2(1-2-3)
   Traditional Thai Painting
   ศึกษาการสร้างงานจิตรกรรมไทยประเพณี ด้านแนวคิด 
คตินิยม เนื้อหา รูปแบบ วิธีการสื่อวัสดุและวิวัฒนาการของจิตรกรรม
ไทย ฝกึปฏบัิตคิดัลอกภาพจิตรกรรมไทยประเพณโีดยการเขยีนลายเสน้
และเขียนสี
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หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
	 สืบสาน	สร้างสรรค์ศิลปะการแสดง	เพื่อจรรโลงมนุษย์และสังคม
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการศิลปะการแสดง 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้	การสร้างสรรค์วิชาชีพ	จรรโลงมนุษย์และสังคม
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
	 เพื่อผลิตบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปะการแสดง	ที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	ความ
รับผิดชอบ	และมีคุณลักษณะดังนี้
	 1.		 มีความรู้	รอบรู้	และมีทักษะปฏิบัติด้านศิลปะการแสดง
	 2.		 สามารถสืบสาน	สร้างสรรค์	พัฒนาและประยุกต์ศิลปะการแสดงได้
	 	 อย่างเหมาะสม
	 3.		 ใฝ่รู้	และสามารถศึกษา	ค้นคว้า	วิจัยและบูรณาการศาสตร์อื่นๆ	กับ
	 	 วิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ	หรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปะการแสดงเป็นหลักสูตร	
4	ปี	จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต	ตาม
โครงสร้าง	ดังนี้
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หนว่ยกติ
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99  หนว่ยกติ
 วิชาเฉพาะด้าน   66  หนว่ยกติ
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  33  หนว่ยกติ
	 -	วิชาบังคับ		 	 	21		 หน่วยกิต
	 -	วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 	12		 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์วิชาชีพ
	 -	การฝึกภาคสนาม	(ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)	200ชั่วโมง
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6  หนว่ยกติ
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกติ
 กลุ่มภาษา     9  หนว่ยกติ
	 0000111		 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1		 	 	 3(3-0-6)
	 0000122		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2		 	 	 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     6  หนว่ยกติ
	 0000141		 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย		 	 3(3-0-6)
	 0000142		 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม		 	 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     6  หนว่ยกติ
	 0000151		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต		 	 3(3-0-6)
	 0000152		 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต		 	 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ     3  หนว่ยกติ
 เลือกจาก
	 0000161		 วิถีชุมชนท้องถิ่น		 	 	 3(1-6-2)
	 0000162		 ทักษิณศึกษา		 	 	 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก     6  หนว่ยกติ
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา     3  หนว่ยกติ
	 0000131		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(3-0-6)
	 0000132		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)
	 0000133		 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น		 	 3(3-0-6)

	 0000134		 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี		 	 3(3-0-6)
	 0000211		 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)
	 	 ระดับอุดมศึกษา
	 0000221		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3		 	 	 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์     3  หนว่ยกติ
 และสังคมศาสตร์
	 0000143		 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	 3(3-0-6)
	 0000144		 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000145		 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย			 3(3-0-6)
	 0000146		 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)
	 0000147		 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99  หนว่ยกติ
 วิชาเฉพาะด้าน   66  หนว่ยกติ
	 0607101		 ศิลปะการแสดงปริทัศน์		 	 3(3–0-6)
	 0607102		 หลักการแสดงเบื้องต้น			 	 3(2-2-5)
	 0607103		 พัฒนาการศิลปะการแสดงของไทย		 	 3(3-0-6)
	 0607111		 การรำาโนราขั้นพื้นฐาน			 	 3(2-2-5)
	 0607121		 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น		 	 	 3(2-2-5)
	 0607201		 พิธีไหว้ครูศิลปะการแสดง		 	 2(2-0-4)
	 0607202		 วรรณกรรมการแสดง		 	 	 2(2-0-4)
	 0607203		 การออกแบบการแต่งหน้าและ		 	 3(2-2-5)
	 	 เครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
	 0607211		 การรำาโนราสิบสองท่า		 	 	 3(2-2-5)
	 0607221		 ระบำามาตรฐาน		 	 	 3(2-2-5)
	 0607222		 นาฏศิลป์ตะวันออก		 	 	 3(2-2-5)
	 0607231		 ทักษะการแสดง	1		 	 	 3(2-2-5)
	 0607241		 การออกแบบและการสร้าง		 	 3(2-2-5)
	 	 ฉากประกอบการแสดง	1
	 0607301		 การใช้สื่อผสมในศิลปะการแสดง		 	 3(2-2-5)
	 0607302		 การจัดการการแสดง		 	 	 3(2-2-5)
	 0607303		 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการแสดง		 	 3(3-0-6)
	 0607304		 การบรรยายประกอบการแสดง		 	 2(1–2-3)
	 0607321		 นาฏศิลป์ตะวันตก		 	 	 3(2-2-5)
	 0607341		 การออกแบบและการจัดแสง		 	 3(2-2-5)
	 	 เพื่อการแสดง	1
	 0607401		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง			 2(2-0-4)
	 0607402		 การวิจารณ์การแสดง		 	 	 3(3-0-6)
	 0607403		 สัมมนาศิลปะการแสดง		 	 2(1-2-3)
	 0607404		 ศิลปะการแสดงนิพนธ์			 	 5(0-15-0)
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  33  หนว่ยกติ
 ให้เลือกจากกลุ่ม ก., ข. หรือ ค. เพียงกลุ่มเดียว
 ก. โนรา
 วิชาบังคับ   21  หนว่ยกติ
	 0607212		 การรำาโนราทำาบทสีโตผันหน้า	1		 	 3(2-2-5)
	 0607213		 การรำาโนราเพลงทับเพลงโทน	1		 	 3(2-2-5)
	 0607214		 การขับร้องและประพันธ์กลอนโนรา		 	 3(2-2-5)
	 0607311		 การรำาโนรานายโรง		 	 	 3(2-2-5)
	 0607312		 การแสดงโนราโรงครู		 	 	 3(2-2-5)
	 0607313		 การแสดงพรานและทาสี		 	 3(2-2-5)
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 0607314 การออกแบบท่ารำาโนราเพลงโค 3(2-2-5)    
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0607315 การรำาโนราทำาบทสีโตผันหน้า 2 3(2-2-5)
 0607316 การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน 3(2-2-5)
 0607317 การออกแบบและประดิษฐ์ 3(2-2-5)
   เครื่องแต่งกายโนรา
 0607318 การแสดงหนังตะลุง 3(2-2-5)
 0607319 ดนตรีประกอบการแสดงโนรา 3(2-2-5)
 0607411 การรำาโนราเพลงทับเพลงโทน 2 3(2-2-5)
 0607412 การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 3(2-2-5)
 0607413 การแสดงละครโนรา 3(2-2-5)
 0607414 การแสดงโนราสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
 ข. นาฏศิลป์ไทย
 วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 0607223 ระบำาเบ็ดเตล็ด 3(2-2-5)
 0607224 ระบำาพื้นบ้านไทย 3(2-2-5)
 0607225 การแต่งกายและแต่งหน้านาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5)  
 0607322 การออกแบบและสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
   นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
 0607323 การแสดงละครรำา 3(2-2-5)
 0607324 รำาเดี่ยว  3(2-2-5)
 0607325 รำาหน้าพาทย ์ 3(2-2-5)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0607326 ระบำาโบราณคด ี 3(2-2-5)
 0607327 การแสดงพื้นบ้านของไทย 3(2-2-5)
 0607328 หุ่นไทย  3(2-2-5)
 0607329 ลิเก  3(2-2-5)
 0607421 รำาคู ่  3(2-2-5)
 0607422 การรำาอาวุธ 3(2-2-5)
 0607423 การแสดงละครไทยปรับปรุง 3(2-2-5)
 0607424 โขน  3(2-2-5)  
 0607425 การประพันธ์บทสำาหรับ 3(2-2-5)
   การแสดงนาฏศิลป์ไทย
 0607426 อาศรมศึกษา 3(2-2-5)
 0607427 การออกแบบและสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
   นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
 ค. การละคร
 วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 0607232 วรรณกรรมการละครเวที 3(3-0-6)
 0607233 การวิเคราะห์บทละคร 3(3-0-6)

 0607242 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
   สำาหรับละคร 1
 0607331 การกำากับการแสดง 1 3(2-2-5)
 0607332 การเขียนบทละคร 1 3(2-2-5)
 0607333 การกำากับเวท ี 3(2-2-5)
 0607342 การออกแบบศิลป์สำาหรับละครเวท ี 3(2-2-5)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 0607334 ทักษะการแสดง 2 3(2-2-5) 
 0607335 การกำากับการแสดง 2 3(2-2-5) 
 0607336 การละครตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6)  
 0607337 ละครสำาหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5)
 0607338 ละครเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
 0607339 การฝึกใช้เสียงและการขับร้องในการแสดง 3(2-2-5)
 0607431 ทักษะการแสดง 3 3(1-4-4)
 0607432 การกำากับการแสดง 3 3(1-4-4)
 0607433 การเขียนบทละคร 2 3(2-2-5)  
 0607434 การวิจารณ์ละครเวที ภาพยนตร์ 3(3-0-6)
   และละครโทรทัศน์
 0607435 การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ 3(2-2-5)  
 0607436 ละครร่วมสมัย 3(2-2-5)
 0607437 ดนตรีประกอบการแสดงละคร 3(2-2-5)
 0607441 การออกแบบและการสร้างฉาก 3(2-2-5)
   ประกอบการแสดง 2
 0607442 การออกแบบและการจัดแสง 3(2-2-5)
   เพื่อการแสดง 2
 0607443 การออกแบบเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5)
   สำาหรับละคร 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าว 
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึง 
วันที่ขอโอน
กิจกรรมบังคับ
 นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะการแสดงของสาขาวิชา 
จำานวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มี 
ความเกี่ยวข้องทางด้านศิลปะการแสดง หรือทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
จำานวนไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง โดยมีผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ
จากสาขาวิชา



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558310

แผนการเรียนนิสิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาศิลปะการแสดง

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60
	 0607301	 การใช้สื่อผสมในศิลปะการแสดง		 3(2-2-5)	 0607302	 การจัดการการแสดง		 3(2-2-5)
	 0607321	 นาฏศิลป์ตะวันตก		 3(2-2-5)	 0607303	 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการแสดง		 3(3-0-6)
	 0607341	 การออกแบบและการจัดแสงเพื่อการแสดง	1		 3(2-2-5)	 0607304	 การบรรยายประกอบการแสดง		 2(1-2-3)
  ก.โนรา   ก.โนรา 
	 0607311	 การรำาโนรานายโรง		 3(2-2-5)	 0607313	 การแสดงพรานและทาสี		 3(2-2-5)
	 0607312	 การแสดงโนราโรงครู		 3(2-2-5)	 0607314	 การออกแบบท่ารำาเพลงโค		 3(2-2-5)
  ข.นาฏศิลป์ไทย   ข.นาฏศิลป์ไทย 
	 0607322	 การออกแบบและสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย	1		 3(2-2-5)	 0607324	 รำาเดี่ยว		 3(2-2-5)
	 0607225	 การแต่งกายและการแต่งหน้านาฏศิลป์ไทย		 3(2-2-5)	 0607323	 การแสดงละครรำา		 3(2-2-5)
  ค.การละคร   ค.การละคร 
	 0607331	 การกำากับการแสดง	1		 3(2-2-5)	 0607333	 การกำากับเวที		 3(2-2-5)
	 0607332	 การเขียนบทละคร	1		 3(2-2-5)	 0607342	 การออกแบบศิลป์สำาหรับละครเวที		 3(2-2-5)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)	 	 ให้เลือกจาก	กลุ่ม	ก,ข	หรือ	ค		กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	
	 	 	 	 0607…	 วิชาเลือก	 3(........)
	 	 	 	 0607…	 วิชาเลือก	 3(........)
  รวมหน่วยกิต 17  รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0607101	 ศิลปะการแสดงปริทัศน์	(พฐ.)	 3(3-0-6)	 0607103	 พัฒนาการศิลปะการแสดงของไทย	(พฐ.)	 3(3-0-6)
	 0607102	 หลักการแสดงเบื้องต้น	(พฐ.)	 3(2-2-5)	 0607111	 การรำาโนราขั้นพื้นฐาน	(พฐ.)	 3(2-2-5)
	 	 	 	 0607121	 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น	(พฐ.)	 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59
	 .......	 กลุ่มภาษา	(ศึกษาทั่วไป:เลือก)	 3(........)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)
	 0607201	 พิธีไหว้ครูศิลปะการแสดง		 2(2-0-4)	 0607203	 การออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกายเพื่อการแสดง		3(2-2-5)
	 0607202	 วรรณกรรมการแสดง		 2(2-0-4)	 0607222	 นาฏศิลป์ตะวันออก		 3(2-2-5)
	 0607211	 การรำาโนราสิบสองท่า		 3(2-2-5)	 0607241	 การออกแบบและการสร้างฉากประกอบการแสดง	1		3(2-2-5)
	 0607221	 ระบำามาตรฐาน		 3(2-2-5)	 	 ก.โนรา 
	 0607231	 ทักษะการแสดง	1		 3(2-2-5)	 0607212	 การำาโนราทำาบทสีโตผันหน้า	1	 3(2-2-5)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)	 0607213	 การรำาโนราเพลงทับเพลงโทน	1		 3(2-2-5)
	 	 	 	 0607214	 การขับร้องและประพันธ์กลอนโนรา		 3(2-2-5)
     ข.นาฏศิลป์ไทย 
	 	 	 	 0607223	 ระบำาเบ็ดเตล็ด		 3(2-2-5)
	 	 	 	 0607224	 ระบำาพื้นบ้านไทย		 3(2-2-5)
	 	 	 	 0607325	 รำาหน้าพาทย์		 3(2-2-5)
     ค.การละคร 
	 	 	 	 0607232	 วรรณกรรมการละครเวที		 3(3-0-6)
	 	 	 	 0607233	 การวิเคราะห์บทละครเวที		 3(3-0-6)
	 	 	 	 0607242	 การออกแบบเครื่องแต่งกายสำาหรับละคร	1		 3(2-2-5)
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 21



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 311คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 299

คำาอธิบายรายวิชา

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0607401 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 0607404 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ 5(0-15-0)
0607402 การวิจารณ์การแสดง 3(3-0-6)
0607403 สัมมนาศิลปะการแสดง 2(1-2-3)
   ให้เลือกจาก กลุ่ม ก, ข หรือ ค กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
0607...… วิชาเลือก  3(........)
0607...… วิชาเลือก  3(........)
............... วิชาเลือกเสรี 2(........)
     รวมหน่วยกิต   15   รวมหน่วยกิต   5

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

0607101 ศิลปะการแสดงปริทัศน์ 3(3-0-6)
   Performing Arts Review
   ศึกษารูปแบบ วิธีการแสดง และองค์ประกอบศิลปะ 
การแสดงของตะวันออกและตะวันตก
0607102 หลักการแสดงเบื้องต้น 3(2-2-5)
   Basic Principles of Acting 
   ศกึษาหลกัการแสดงเบือ้งตน้ การใชส้มาธ ิการใชล้มหายใจ 
การใชเ้สยีง การใชอ้ารมณ ์และการเตรยีมความพรอ้มทางรา่งกายสำาหรบั
นักแสดง เทคนิคพื้นฐานการเคลื่อนไหวในการแสดง การเคลื่อนไหว 
ร่างกายที่สอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกอย่างมีความหมาย 
และฝึกปฏิบัติ
0607103 พัฒนาการศิลปะการแสดงของไทย 3(3-0-6)
   Development of Thai Performing Arts
   ศึกษาประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา 
ความสัมพันธ์ของสังคมและชุมชนกับศิลปะการแสดงของไทย
0607111 การรำาโนราขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
   Basic Nora Dance
   ศึกษาระเบียบวิธีการฝึกหัดโนรา การคัดเลือกนักแสดง 
การดดัมอื ดดัแขน ดัดลำาตวั ศพัท์เฉพาะ ในการรำาโนราพืน้ฐาน ฝกึทกัษะ 
การรำา เทคนิค และแนวคิดการวางพื้นฐานการรำาโนรา บทครูสอน 
บทสอนรำา บทประถม 
0607121 นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น 3(2-2-5)
   Basic Classical Thai Dance
   ศึกษาลักษณะนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผน นาฏยศัพท์ 
การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ฝึกทักษะเพลงช้า เพลงเร็ว แม่บท 
และรำาวงมาตรฐาน
0607201 พิธีไหว้ครูศิลปะการแสดง 2(2-0-4)
   Rite of Homage to Performing Arts Masters
   ศกึษาประวัตคิวามเปน็มา ความสำาคญั องคป์ระกอบ และ
วิธีการจัดพิธีไหว้ครูศิลปะการแสดงของไทย  
0607202 วรรณกรรมการแสดง 2(2-0-4)
   Literature for Performance
   ศึกษาวรรณกรรมการแสดงและวรรณกรรมที่นิยมนำามา
ดัดแปลงเป็นวรรณกรรมการแสดง วิเคราะห์ประเภท ลักษณะ แนวคิด 
และคุณค่าของวรรณกรรมการแสดง  

0607203 การออกแบบการแต่งหน้าและ 3(2-2-5)
   การแต่งกายเพื่อการแสดง
   Make-up and Costume Designing for Performance
   ศึกษาประวัติความเป็นมา ประเภท วิธีการ และเทคนิค
การแต่งหน้าและการแต่งกายเพื่อการแสดง หลักการออกแบบการ 
แต่งหน้าและการแต่งกายให้เหมาะสมกับการแสดง ฝึกทักษะและ
ออกแบบการแต่งหน้า และการแต่งกายเพื่อการแสดง
0607211 การรำาโนราสิบสองท่า 3(2-2-5)
   Performance of Twelve Nora Dance Postures
   บุรพวิชา : 0607111
   ศึกษาประวัติและความสำาคัญของการรำาสิบสองท่า 
ฝึกทักษะการรำาสิบสองท่า
0607212 การรำาโนราทำาบทสีโตผันหน้า 1 3(2-2-5)
   Nora Dance to the Tune of
   See Toh Face Turning 1
   บุรพวิชา : 0607111
   ศึกษาการรำาทำาบทสีโตผันหน้า กำาพรัดเกี้ยว และจังหวะ
การร้องรับ วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมาของบท ฝึกทักษะการ
ทำาบทสองชั้น สามชั้น
0607213 การรำาโนราเพลงทับเพลงโทน 1 3(2-2-5)
   Nora Dance to the Tunes of
   Rhythm Marker and  Long Drum 1
   บุรพวิชา : 0607111
   ศึกษาความหมาย ประเภทของเพลงทับเพลงโทน 
การตีท่ารำา จังหวะการร้องรับขั้นสูง ฝึกรำาโนราเพลงทับเพลงโทน
0607214 การขับร้องและประพันธ์กลอนโนรา 3(2-2-5)
   Nora Verse Chanting and Composition
   ศึกษาบทกลอนและวิธีการขับร้องกลอนโนราที่ไม่ต้องใช้
ทา่รำา และมทีา่รำาประกอบ การแตง่บทรา่ยแตระ กลอนสี ่และกลอนหก 
ฝึกทักษะการร้อง การรับ และการใช้กลอนสด
0607221 ระบำามาตรฐาน 3(2-2-5)
   Standard Dancing Styles
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับระบำามาตรฐาน วิธีการแสดง 
และองค์ประกอบของการแสดงระบำามาตรฐาน และฝึกทักษะระบำา
มาตรฐาน

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0607401	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง		 2(2-0-4)	 0607404	 ศิลปะการแสดงนิพนธ์		 5(0-15-0)

	 0607402	 การวิจารณ์การแสดง		 3(3-0-6)	 	 	 	

	 0607403	 สัมมนาศิลปะการแสดง		 2(1-2-3)	 	 	 	

	 	 ให้เลือกจาก	กลุ่ม	ก,ข	หรือ	ค		กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 	 	 	 	

	 0607…	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 0607…	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)	 	 	  
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0607222 นาฏศิลป์ตะวันออก 3(2-2-5)
   Oriental Dances
   ศึกษาความรู้เก่ียวกับนาฏศิลป์ตะวันออก วิธีการแสดง 
และองคป์ระกอบของนาฏศลิปต์ะวันออก พร้อมท้ังฝกึพืน้ฐานการแสดง
นาฏศิลป์ตะวันออก
0607223 ระบำาเบ็ดเตล็ด 3(2-2-5)
   Miscellaneous Dances
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบำาเบ็ดเตล็ด วิธีการแสดง และ 
องคป์ระกอบของการแสดงระบำาเบด็เตลด็ และฝกึทักษะระบำาเบ็ดเตลด็
0607224 ระบำาพื้นบ้านไทย 3(2-2-5)
   Thai Folk Dances
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบำาพื้นบ้านไทย วิธีการแสดง 
และองค์ประกอบของการแสดงระบำาพื้นบ้านไทย และฝึกทักษะระบำา 
พื้นบ้านไทย
0607225 การแต่งกายและแต่งหน้านาฏศิลป์ไทย 3(2-2-5) 
   Thai Dance Costume Designing
   and Make-up Application
   บุรพวิชา : 0607203
   ศึกษาประวัติความเป็นมา ประเภท วิธีการ และเทคนิค
การแต่งหน้า และการแต่งกาย เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ไทย ฝึกทักษะ
การแต่งกายและแต่งหน้าการแสดงนาฏศิลป์ไทย
0607231 ทักษะการแสดง 1 3(2-2-5)
   Acting Skills 1
   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานของนักแสดง 
ได้แก่ ร่างกาย ความคิด การสังเกต สมาธิ จินตนาการ การหายใจ 
การผอ่นคลาย การใชเ้สยีง การฝกึประสาทสมัผสั และการแสดงบทบาท
โดยเน้นวินัยและจรรยาบรรณของนักแสดง
0607232 วรรณกรรมการละครเวที 3(3-0-6)
   Theatrical Dramatic Literature
   ศึกษาพัฒนาการ รูปแบบการประพันธ์ แนวคิด ค่านิยม
ของวรรณกรรมการละครเวที คุณค่าของบทละครคัดสรรที่มีต่อวงการ
ละครและสังคม
0607233 การวิเคราะห์บทละคร 3(3-0-6)
   Play Analysis
   ศึกษาหลักการอ่านบทละคร และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของบทละครเพื่อการแสดง
0607241 การออกแบบและการสร้างฉาก 3(2-2-5)
   ประกอบการแสดง 1
   Stage Designing and Creation for Performance 1
   ศกึษาหลกัการออกแบบฉาก ลกัษณะและรปูแบบของเวที
และฉาก การวิเคราะห์และตีความ บทละครเพื่อการออกแบบฉากและ
อุปกรณ์ประกอบฉาก ฝึกออกแบบและสร้างแบบจำาลองฉาก
0607242 การออกแบบเครื่องแต่งกายสำาหรับละคร 1 3(2-2-5)
   Drama Costume Designing 1
   บุรพวิชา : 0607203
   ศึกษาหลักการออกแบบและสร้างเครื่องแต่งกายสำาหรับ
ละคร การวเิคราะหแ์ละตคีวามบทละครเพือ่การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 
ฝึกออกแบบและสร้างแบบจำาลองเครื่องแต่งกายสำาหรับละคร 

0607301 การใช้สื่อผสมในศิลปะการแสดง 3(2-2-5)
   The Application of Multi-media
   in Performing Arts
   ศึกษาหลักการใช้สื่อผสมในศิลปะการแสดง ฝึกออกแบบ 
สร้างและทดลองใช้สื่อผสม
0607302 การจัดการการแสดง 3(2-2-5)
   Performance Management
   ศึกษาหลักการการจัดการการแสดง การดำาเนินการเชิง
ธุรกิจ การวางแผน การดำาเนินการ การประเมินผล และฝึกทักษะ 
การจัดการการแสดง
0607303 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการแสดง 3(3-0-6)
   Research Method in Performing Arts
    ศึกษาหลักการวิจัยทางศิลปะการแสดง การเลือกหัวข้อ
วิจัย การตั้งปัญหาวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การอภิปรายผล และ 
ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัย
0607304 การบรรยายประกอบการแสดง 2(1-2-3)
   Narration for Performances
   ศึกษาหลักการ วิธีการ และเทคนิคการอ่าน พูด และเขียน
คำาบรรยายประกอบการแสดง  และฝึกปฏิบัติ
0607311 การรำาโนรานายโรง 3(2-2-5)
   Nora Troupe Leader Dance
   บุรพวิชา : 0607111
   ศึกษากระบวนการรำา เพื่อสร้างบทบาทและบุคลิกภาพ
เฉพาะของนายโรง ฝกึทกัษะปฏิบติัการรำาเฆีย่นพราย-เหยยีบลกูมะนาว 
รำาขอเทริด รำาคล้องหงส์ และรำาแทงเข้ 
0607312 การแสดงโนราโรงครู 3(2-2-5)
   Performance of Master Stage Nora Dance
   บุรพวิชา : 0607111
   ศึกษาประวัติความเป็นมา โอกาสของการแสดงโนรา 
โรงครู ขั้นตอน และพิธีกรรมที่ใช้ประกอบการแสดง ฝึกทักษะบทร้อง
และรำาแต่ละประเภท จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมโนราโรงครู
0607313 การแสดงพรานและทาสี 3(2-2-5)
   Performance of the Roles
   of Hunter and Female Clown
   ศกึษาความหมาย ความสำาคญั ความเปน็มาของการแสดง
พรานและทาสี การประดิษฐ์หน้าพราน ลีลาการนาดพราน การขับร้อง
กลอนของพราน บทบาทพรานและทาสีในการแสดงโนรา ฝึกการแสดง
พรานและทาสี
0607314 การออกแบบท่ารำาโนราเพลงโค 3(2-2-5)
   Designing the Nora Kho Song Dance Poture 
   บุรพวิชา : 0607111
   ศึกษาความหมายของเพลงโค บุคลิกและความสามารถ
พิเศษของศิลปินโนราที่มีชื่อเสียงด้าน การรำา การนำาท่าโนรามาเรียง
ร้อยเป็นกระบวนการรำา การรำาท่านาด ฝึกออกแบบท่ารำาโนราชุดใหม่
0607315 การรำาโนราทำาบทสีโตผันหน้า 2 3(2-2-5)
   Nora Dance to the Tune of
   See Toh Face Turning 2 
   บุรพวิชา : 0607212
   ศึกษาการรำาทำาบทสีโตผันหน้า กำาพรัดเกี้ยว และจังหวะ
การร้องรับขั้นสูง วิเคราะห์ความหมาย ความเป็นมาของบท ฝึกทักษะ
การทำาบทขั้นสูง
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0607316 การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน 3(2-2-5)
   Upper Southern Thai Folk Performance
   ศกึษาประวัตคิวามเปน็มา ประเภท วิธกีารแสดง และองค์
ประกอบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ฝึกการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
ตอนบน
0607317 การออกแบบและประดิษฐ์ 3(2-2-5)
   เครื่องแต่งกายโนรา
   Nora Costume Designing and Production
   ศึกษารูปแบบ วิธีการออกแบบและประดิษฐ์ เครื่อง 
แต่งกายโนรา ฝึกออกแบบและประดิษฐ์ เครื่องแต่งกายโนรา
0607318 การแสดงหนังตะลุง 3(2-2-5)
   Shadow Puppet Performance
   ศึกษาประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ขนบนิยม วิธีการแสดง และองค์ประกอบการแสดง ฝึกแสดงหนังตะลุง
0607319 ดนตรีประกอบการแสดงโนรา 3(2-2-5)
   Nora Musical Accompaniment
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโนรา 
หลักการผสมวงประกอบการแสดงโนรา และการร้องรับ ฝึกทักษะการ
บรรเลงดนตรีและการร้องรับ
0607321 นาฏศิลป์ตะวันตก 3(2-2-5)
   Western Dances 
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ตะวันตก วิธีการแสดงและ
องค์ประกอบของนาฏศิลป์ตะวันตก พร้อมท้ังฝึกพ้ืนฐานการแสดง
นาฏศิลป์ตะวันตก
0607322 การออกแบบและสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
   นาฏศิลป์ร่วมสมัย 1
   Designing and Creating Contemporary
   Dancing Art 1
   ศกึษาหลกัการออกแบบและสรา้งสรรคน์าฏศลิปร์ว่มสมยั  
องค์ประกอบของการแสดง ฝึกออกแบบ สร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัย 
และนำาเสนอ
0607323 การแสดงละครรำา 3(2-2-5)
   Dance Drama Performance
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแสดงละครรำาของไทย วิธีการ
แสดงและองค์ประกอบของการแสดงละครรำา ฝึกทักษะการแสดงละคร
รำาและนำาเสนอ 
0607324 รำาเดี่ยว 3(2-2-5)
   Solo Dance
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้เก่ียวกับการรำาเดี่ยว วิธีการแสดง และองค์
ประกอบของการรำาเดี่ยวที่เป็นแบบมาตรฐาน ฝึกทักษะและเทคนิค 
การรำาฉุยฉาย การรำาลงสรง และการรำาเดี่ยวเฉพาะอย่าง 
607325 รำาหน้าพาทย์ 3(2-2-5)
   Idiosyncratic Dances
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรำาหน้าพาทย์ วิธีการแสดง และ
องค์ประกอบของการรำาหน้าพาทย์ ฝึกทักษะการรำาหน้าพาทย์ที่ใช้
ประกอบการแสดง ทั้งหน้าพาทย์ธรรมดาและหน้าพาทย์ชั้นสูง

0607326 ระบำาโบราณคดี 3(2-2-5)
   Archaeology Dance
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบำาโบราณคดี วิธีการแสดง 
และองค์ประกอบของการแสดงระบำาโบราณคดี และฝึกทักษะระบำา
โบราณคดี
0607327 การแสดงพื้นบ้านของไทย 3(2-2-5)
   Thai Folk Performances
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านของไทย วิธี  
การแสดงและองคป์ระกอบของการแสดงพืน้บา้นของไทย  ฝกึการแสดง
พื้นบ้านของไทย 
0607328 หุ่นไทย 3(2-2-5)
   Thai Puppets
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัหุน่ไทย วธิกีารแสดงและองคป์ระกอบ 
ของการแสดงหุ่นไทย ฝึกทักษะการแสดงหุ่นไทย 
0607329 ลิเก 3(2-2-5)
   Likay
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับลิเก วิธีการแสดง และองค์ประกอบ
ของการแสดงลิเก ฝึกแสดงลิเก
0607331 การกำากับการแสดง 1 3(2-2-5)
   Directing 1
   ศึกษาหลักพื้นฐานในการกำากับการแสดงละครเวที ได้แก่ 
คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ของผู้กำากับการแสดง การวิเคราะห์ความ
หมายของบทละคร การสร้างภาพรวมบนเวที และการสื่อสารระหว่าง
ผู้กำากับการแสดงกับนักแสดง และฝึกทักษะกำากับนักแสดง
0607332 การเขียนบทละคร 1 3(2-2-5)
   Playwriting 1
   ศึกษาหลักการเขียนบทละครเวที การกำาหนดแก่นเร่ือง 
การวางโครงเรื่อง การพัฒนาเรื่อง การสร้างตัวละคร การสร้างบท
สนทนา และฝึกทักษะการเขียนบทละครเวทีองก์เดียว
0607333 การกำากับเวที 3(2-2-5)
   Stage Management
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการกำากับเวที ความสำาคัญ บทบาท 
และหนา้ทีข่องผูก้ำากบัเวท ีฝกึทกัษะการกำากบัเวทใีนการแสดงละครและ
การแสดงประเภทอื่น ๆ
0607334 ทักษะการแสดง 2 3(2-2-5) 
   Acting Skills 2
   บุรพวิชา : 0607231
   ศึกษาหลักการตีความบท การวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย 
การกระทำา และพัฒนาการของตัวละคร แนวทางการเข้าถึงบทบาท 
การใช้พื้นที่ของเวที และฝึกทักษะการแสดงละคร
0607335 การกำากับการแสดง 2 3(2-2-5) 
   Directing 2
   บุรพวิชา : 0607331
   ศึกษาการวิเคราะห์และตีความบทละคร เพื่อการกำากับ 
การแสดงละครเวที การวางแนวคิดสำาหรับ การจัดแสดงละคร 
การวิเคราะห์ตัวละคร การทำางานร่วมกับนักแสดง และฝึกทักษะ 
การกำากับ การแสดงละครอย่างน้อย 1 ฉาก
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0607336 การละครตะวันออกและตะวันตก 3(3-0-6) 
   Oriental and Western Forms of Drama
   ศึกษาพัฒนาการของการละครของกลุ่มเอเชีย ยุโรป และ
อเมริกา อิทธิพลของการละครตะวันออกและตะวันตกที่ส่งผลต่อการ
ละครของไทย
0607337 ละครสำาหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5)
   Drama for Children and Youth
   ศกึษาวิธกีารสรา้งและแสดงละครสำาหรบัเด็กและเยาวชน 
ทั้งในรูปแบบละคร เพื่อการศึกษาที่เน้นศิลปะและสาระการเรียนรู้และ
ละคร เพื่อความบันเทิงที่เน้นการสร้างสรรค์และจินตนาการ สร้างและ
จัดแสดงละครสำาหรับเด็กหรือเยาวชน
0607338 ละครเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
   Drama for in Community Education
   and Development
   ศกึษาหลกัการและพฒันาการ การนำาละครมาใชป้ระโยชน์
ทางการศึกษาและพัฒนาชุมชน การสร้างละครเพื่อพัฒนาและสร้าง
เสริมคุณภาพของชุมชนและสังคม
0607339 การฝึกใช้เสียงและการขับร้องในการแสดง 3(2-2-5)
   Voice Training and Singing for Acting
   ศึกษาหลักการ และวิธีการใช้เสียง การอ่านโน้ต และการ
ขบัรอ้งประกอบการแสดงละคร ฝกึทกัษะการใชเ้สยีง การอา่นโนต้ และ
การขับร้องในการแสดง
0607341 การออกแบบและการจัดแสง 3(2-2-5)
   เพื่อการแสดง 1
   Lighting Designing and Arrangement
   for Performing 1
   ศึกษาหลักการออกแบบและการจัดแสง เพื่อการแสดง  
วัสดุ อุปกรณ์ที่จำาเป็นต่อการจัดแสง ฝึกออกแบบแสงและจัดแสงเพื่อ
การแสดง
0607342 การออกแบบศิลป์สำาหรับละครเวท ี 3(2-2-5)
   Art Designing for Stage Plays
   ศึกษาความรู้เก่ียวกับการออกแบบศิลป์สำาหรับละครเวที 
หลักการสร้างสรรค์ภาพรวมของฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกาย และ
การแต่งหน้า ฝึกออกแบบและจัดองค์ประกอบศิลป์สำาหรับการแสดง
ละครเวที
0607401 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง 2(2-0-4)
   Laws Relating to Performing Arts
   ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ 
การแสดง ความสำาคัญและกฎหมายประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการทำาธุรกรรมทางศิลปะการแสดงในเรื่องลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา แรงงาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
0607402 การวิจารณ์การแสดง 3(3-0-6)
   Performing Review
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการวิจารณ์การแสดง การเขียนงาน
วิจารณ์เชิงวิชาการ ฝึกวิจารณ์และเขียนวิจารณ์การแสดง
0607403 สัมมนาศิลปะการแสดง 2 (1-2-3)
   Performing Arts Seminar
   บุรพวิชา : 0607303
   ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
ภมูภิาคตา่งๆ นาฏศลิปไ์ทยหรอืการแสดงรว่มสมยั นำาเสนอผลงานดว้ย
เอกสารและการสัมมนา

0607404 ศิลปะการแสดงนิพนธ์ 5(0-15-0)
   Senior Project in Performing Arts
   บุรพวิชา : 0607403
   สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง ซึ่งเป็นความคิด
สร้างสรรค์ของตนเอง 1 ช้ิน นำาเสนอผลงานในรูปแบบงานวิจัยและ 
จัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ
0607411 การรำาโนราเพลงทับเพลงโทน 2 3(2-2-5)
   Nora Dance to the Tunes of
   Rhythm Marker and  Long Drum 2
   บุรพวิชา : 0607213
   ศึกษาการตีท่ารำา และจังหวะการร้องรับ และฝึกปฏิบัติ
การรำาโนราเพลงทับเพลงโทนที่แตกต่างจากการรำาโนราเพลงทับ 
เพลงโทน 1
0607412 การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง 3(2-2-5)
   Lower Southern Thai Folk Performance
   ศึกษาประวัติความเป็นมา ประเภท วิธีการแสดง และ 
องค์ประกอบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่าง ฝึกการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ตอนล่าง 
0607413 การแสดงละครโนรา 3(2-2-5)
   Nora Drama Performance
   ศึกษาองค์ประกอบ และพัฒนาการของละครโนรา 
เปรียบเทียบละครโนราแบบโบราณกับละครโนราร่วมสมัย ฝึกแสดง
ละครโนรา 
0607414 การแสดงโนราสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
   Creative Nora Performance
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการนำาศิลปะการแสดงร่วมสมัย
มาสร้างสรรค์ร่วมกับการแสดงโนรา รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการ
สร้างสรรค์โนรา ฝึกออกแบบการแสดงโนราสร้างสรรค์
0607421 รำาคู่ 3(2-2-5)
   Duet Dance
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการรำาคู่  วิธีการแสดง และ 
องค์ประกอบของการรำาคู่ที่เป็นแบบมาตรฐาน ฝึกทักษะและเทคนิค 
การรำาคู่ในการแสดงละครรำาของไทย
0607422 การรำาอาวุธ 3(2-2-5)
   Weapon Dance 
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการรำาอาวุธ วิธีการแสดง และ 
องค์ประกอบของการรำาอาวุธ ฝึกทักษะและเทคนิคการรำาอาวุธใน 
การแสดงละครรำาของไทย
0607423 การแสดงละครไทยปรับปรุง 3(2-2-5)
   Amended Thai Drama Performance
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการแสดงละครไทยปรับปรุง 
วธิกีารแสดงและองคป์ระกอบของการแสดงละครไทยปรบัปรงุ ฝกึทักษะ 
การแสดงละครไทยปรับปรุงและนำาเสนอ
0607424 โขน 3(2-2-5)  
   Khoan
   บุรพวิชา : 0607121
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโขน วิธีการแสดง และองค์ประกอบ
ของการแสดงโขน ฝึกทักษะการแสดงโขนและนำาเสนอ
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0607425 การประพันธ์บทสำาหรับ 3(2-2-5)
   การแสดงนาฏศิลป์ไทย  
   Composition for Thai Dancing Arts Performances  
   ศึกษาหลักการ วิธีการประพันธ์บทสำาหรับการแสดง
นาฏศลิป์ไทย การคดัเลอืก การตดัต่อ และดดัแปลงบทประพันธส์ำาหรบั
การแสดงนาฏศิลป์ไทย และฝึกทักษะ
0607426 อาศรมศึกษา 3(2-2-5)
   Hermitage Study
   ศึกษาประวัติและผลงานบุคคลต้นแบบทางด้านนาฏศิลป์
ไทย ฝึกทักษะและเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์กับบุคคลต้นแบบ 
อย่างน้อย 1 ชุด
0607427 การออกแบบและสร้างสรรค์ 3(2-2-5)
   นาฏศิลป์ร่วมสมัย 2
   Contemporary Dancing Art Designing
   and Creation 2
   บุรพวิชา : 0607322
   ศกึษาหลกัการออกแบบและสรา้งสรรคน์าฏศลิปร์ว่มสมยั
ขั้นสูง องค์ประกอบของการแสดง ฝึกออกแบบ สร้างสรรค์นาฏศิลป ์
ร่วมสมัย และนำาเสนอ
0607431 ทักษะการแสดง 3 3(1-4-4)
   Acting Skills 3
   บุรพวิชา : 0607334
   ศึกษาเทคนิคการแสดงข้ันสูง การเข้าถึงบทบาทตัวละคร
ที่มีความซับซ้อน ฝึกทักษะการแสดงละครแนวต่างๆ 
0607432 การกำากับการแสดง  3 3(1-4-4)
   Directing  3
   บุรพวิชา : 0607335
   ศึกษาเทคนิคขั้นสูงของการกำากับการแสดงละครเวที 
กระบวนการในการกำากับการแสดง การวิเคราะห์ตีความบทและ
วิเคราะห์ตัวละคร การวางแนวคิดสำาหรับการจัดการแสดงละครใน 
เชิงลึกและการทำางานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ฝึกทักษะการกำากับการแสดง
ละครอย่างน้อย 1 องก์
0607433 การเขียนบทละคร 2 3(2-2-5) 
   Playwriting 2
   บุรพวิชา : 0607332
   ศกึษาเทคนคิขัน้สงูในการเขยีนบทละครเวท ีเนน้โครงสรา้ง
บท การสรา้งพฒันาการของตวัละครทีซ่บัซอ้นขึน้ ฝกึทกัษะการเขียนบท
ละครเวทีโดยใช้เทคนิคขั้นสูงและนำาเสนอ
0607434 การวิจารณ์ละครเวที 3(3-0-6)
   ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
   Reviews of Stage Drama, Film,
   and Television Drama
   ศึกษาหลักการและแนวทางการวิจารณ์ละครเวที  
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ บทบาทหน้าท่ีและจรรยาบรรณของ 
นกัวจิารณ ์ ฝกึทกัษะการอา่นและเขียนบทวิจารณล์ะครเวท ีภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์

0607435 การแต่งหน้าเทคนิคพิเศษ 3(2-2-5)
   Make-up for Special Effects
   บุรพวิชา : 0607203
   ศึกษาหลักการแต่งหน้าเทคนิคพิเศษสำาหรับละคร 
เทคนิคการแต่งหน้าตัวละครตามอุปนิสัยที่แสดง การแก้ไขข้อบกพร่อง 
การเปลี่ยนบุคลิกและวัย การทำาผม และเทคนิคพิเศษอื่นๆ และ 
ฝึกปฏิบัติ
0607436 ละครร่วมสมัย 3(2-2-5)
   Contemporary Theater
   ศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการของการละครร่วมสมัย 
รูปแบบ แนวทาง และกระบวนการนำาเสนอและการสร้างสรรค์ละคร
ร่วมสมัยในปัจจุบัน  ฝึกสร้างสรรค์ละครร่วมสมัยจากศิลปะการแสดง
ของไทย
0607437 ดนตรีประกอบการแสดงละคร 3(2-2-5)
   Music in Drama
   ศึกษาความสำาคัญและพัฒนาการของดนตรีประกอบ 
การแสดง เทคนิคการเลือกใช้ดนตรีและเพลง เพื่อการสร้างเสริม
บรรยากาศในการแสดง เน้นลีลาและอารมณ์ของผู้แสดง
0607441 การออกแบบและการสร้าง 3(2-2-5)
   ฉากประกอบการแสดง 2
    Stage Designing and Creation for Performance 2
   บุรพวิชา : 0607241
   ศกึษาหลกัการออกแบบฉากข้ันสงู คน้ควา้และสงัเคราะห์
ความรูเ้กีย่วกบัการออกแบบฉากจากเอกสารและงานวจิยั  ฝกึออกแบบ
และสร้างฉาก
0607442 การออกแบบและการจัดแสงเพื่อการแสดง 2 3(2-2-5)
   Designing and Arrangement
   of Lighting for Performance 2
   บุรพวิชา : 0607341
   ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติขั้นสูงในการออกแบบแสง 
การวิเคราะห์และตีความบทละคร เพื่อนำาไปใช้ในการออกแบบแสง  
ฝึกออกแบบแสงสำาหรับละครแนวต่างๆ และการแสดงบนเวทีใน 
รูปแบบอื่นๆ
0607443 การออกแบบเครื่องแต่งกายสำาหรับละคร 2 3(2-2-5)   
   Drama Costume Designing 2
   บุรพวิชา : 0607242
   ศึกษาหลักการและปฏิบัติการขั้นสูงในการออกแบบ 
เครือ่งแตง่กายละคร คน้ควา้และสงัเคราะหค์วามรูเ้กีย่วกบัการออกแบบ
เครือ่งแต่งกาย การเลอืกใช้วสัดุ และการสรา้งเครือ่งแต่งกาย โดยคำานงึ
ถึงความเป็นเอกภาพร่วมกับการออกแบบฉากและแสง ฝึกปฏิบัติ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 ปรัชญา

	 สืบสานและสร้างสรรค์ดนตรีไทยให้ดำารงอยู่คู่สังคมไทย

 ความสำาคัญของหลักสูตร

	 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย	เป็นหลักสูตร

ท่ีมุ่งเน้น	การสืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะการดนตรีไทย	 อันเป็นศิลปวัฒนธรรม

ที่สำาคัญของชาติให้ดำารงอยู่สืบไป

 วัตถุประสงค์หลักสูตร

	 เพ่ือผลิตบัณฑิต	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยท่ีมีคุณธรรม	จริยธรรม	ความ

รับผิดชอบ	และมีคุณลักษณะดังนี้

	 1.		 มีความรอบรู้ด้านทฤษฎี	 และมีความสามารถด้านทักษะดนตรีไทย

	 2.		 สามารถบูรณาการความรู้	 และสร้างสรรค์ผลงานดนตรีไทย	 โดยใช้

กระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

	 3.		 สามารถนำาความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพ

สังคมและวัฒนธรรมชุมชน	รวมท้ังการประกอบอาชีพ	และการศึกษาในระดับสูง

	 4.		 สามารถบริหารจัดการกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมี

ศักยภาพ

	 5.		 สามารถส่ือสารและใช้เทคโนโลยีในการนำาเสนองานวิชาการและวิชาชีพ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 6.		 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ	ตลอดจนซาบซ้ึงในสุนทรียภาพ

และตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทยอันเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม

ประจำาชาติ

โครงสร้างหลักสูตร

	 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย	เป็นหลักสูตร	

4	ปี	จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	129	หน่วยกิต	ตาม

โครงสร้าง	ดังนี้

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หนว่ยกติ

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  93  หนว่ยกติ

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   18  หนว่ยกติ

 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า  75  หนว่ยกติ

	 -	วิชาบังคับ		 	 66		 หน่วยกิต

	 -	วิชาเลือก		 ไม่น้อยกว่า		 		9		 หน่วยกิต

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หนว่ยกติ

 รายวิชาตามโครงสร้าง

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หนว่ยกติ

 กลุ่มภาษา    9  หนว่ยกติ

	 0000111		 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)

	 0000121		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1		 	 	 3(3-0-6)

	 0000122		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2		 	 	 3(3-0-6)

 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6  หนว่ยกติ

	 0000141		 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย		 	 3(3-0-6)

	 0000142		 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม		 	 3(2-2-5)

 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    6  หนว่ยกติ

	 0000151		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต		 	 3(3-0-6)

	 0000152		 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต		 	 3(3-0-6)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย พ.ศ. 2555

 กลุ่มบูรณาการ    3  หนว่ยกติ

 เลือกจาก

	 0000161		 วิถีชุมชนท้องถิ่น		 	 	 3(1-6-2)

	 0000162		 ทักษิณศึกษา		 	 	 3(1-6-2)

 กลุ่มวิชาเลือก     6  หนว่ยกติ

 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา     3  หนว่ยกติ

	 0000131		 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู		 	 3(3-0-6)

	 0000132		 ภาษาและวัฒนธรรมจีน		 	 3(3-0-6)

	 0000133		 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น		 	 3(3-0-6)

	 0000134		 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี		 	 3(3-0-6)

	 0000211		 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)

	 	 ระดับอุดมศึกษา

	 0000221		 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3		 	 	 3(3-0-6)

 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์     3  หนว่ยกติ

 และสังคมศาสตร์

	 0000143		 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า		 	 3(3-0-6)

	 0000144		 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)

	 0000145		 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย			 3(3-0-6)

	 0000146		 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 	 3(3-0-6)

	 0000147		 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  93  หนว่ยกติ

 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน   18  หนว่ยกติ

	 0603111		 ประวัติการดนตรีและนาฏศิลป์ในสังคมไทย		 3(3-0-6)

	 0603112		 ทฤษฎีการดนตรีไทย		 	 	 3(3-0-6)

	 0603223		 ทักษะวงดนตรีไทย		 	 	 3(1-4-4)

	 0603231		 พื้นฐานดนตรีตะวันตก			 	 3(2-2-5)

	 0603232		 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านไทย		 	 3(2-2-5)

	 0603233		 ดนตรีเอเชีย		 	 	 3(2-2-5)

 วิชาเอก    75  หนว่ยกติ

 วิชาบังคับ   66  หนว่ยกติ

 รายวิชาทฤษฎีและทักษะทั่วไป   45  หนว่ยกติ

	 0603241		 การซ่อมบำารุงและสร้างเครื่องดนตรีไทย		 3(2-2-5)

	 0603242	 วิทยาศาสตร์การดนตรี			 	 3(2-2-5)

	 0603243		 จิตวิทยาการดนตรี		 	 	 3(3-0-6)

	 0603311	 ดนตรีไทยในพิธีกรรม		 	 	 3(3-0-6)

	 0603351		 ดนตรีสำาหรับการแสดง		 	 3(2-2-5)

	 0603352	 การประพันธ์เพลงไทย			 	 3(2-2-5)

	 0603353		 การปรับวงดนตรีไทย		 	 	 3(2-2-5)

	 0603361		 การจัดการดนตรีไทย		 	 	 3(3-0-6)

	 0603362		 การนำาเสนองานดนตรีไทย		 	 3(2-2-5)

	 0603371		 การวิเคราะห์รูปแบบเพลงไทย		 	 3(3-0-6)

	 0603372		 สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ในดนตรีไทย		 3(2-2-5)

	 0603471		 สัมมนาดนตรี		 	 	 3(2-2-5)

	 0603472		 การวิจัยทางดนตรี		 	 	 3(2-2-5)

	 0603473		 ดนตรีไทยนิพนธ์		 	 	 6(0-18-0)

 รายวิชาทักษะดนตรีเฉพาะทาง   21  หนว่ยกติ

	 ให้เลือกเรียนทักษะดนตรีเฉพาะทางต่อไปนี้	ได้แก่	ระนาดเอกระนาดทุ้ม	

ฆ้องวงใหญ่	ฆ้องวงเล็ก	ป่ี	ขลุ่ย	ซอสามสาย	ซอด้วง	ซออู้	จะเข้	ขิม	เคร่ืองกำากับ

จังหวะไทย	และคีตศิลป์ไทย



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 317

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0603311	 ดนตรีไทยในพิธีกรรม			 3(3-0-6)	 0603322	 ทักษะดนตรีไทย	6		 3(1-4-4)

	 0603321	 ทักษะดนตรีไทย	5	 3(1-4-4)	 0603352	 การประพันธ์เพลงไทย		 3(2-2-5)

	 0603351	 ดนตรีสำาหรับการแสดง		 3(2-2-5)	 0603353	 การปรับวงดนตรีไทย			 3(2-2-5)

	 06033371	 การวิเคราะห์รูปแบบเพลงไทย		 3(3-0-6)	 0603361	 การจัดการดนตรีไทย			 3(3-0-6)

	 0603…	 วิชาเลือก	 3(........)	 0603362	 การนำาเสนองานดนตรีไทย			 3(2-2-5)

	 0603…	 วิชาเลือก	 3(........)	 0603…	 วิชาเลือก	 3(........)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 305

 0603121 ทักษะดนตรีไทย 1 3(1-4-4)
 0603122 ทักษะดนตรีไทย 2 3(1-4-4)
 0603221 ทักษะดนตรีไทย 3 3(1-4-4)
 0603222 ทักษะดนตรีไทย 4 3(1-4-4)
 0603321 ทักษะดนตรีไทย 5 3(1-4-4)
 0603322 ทักษะดนตรีไทย 6 3(1-4-4)
 0603421 ทักษะดนตรีไทย 7 3(1-4-4)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 0603411 มานุษยวิทยาการดนตรี 3(3-0-6)
 0603412 ประวัติการดนตรีไทย  3(3-0-6)
 0603422 ทักษะคีตศิลป์ไทย  3(1-4-4)
 0603423 ทักษะปี่พาทย์มอญ 3(1-4-4)
 0603424 ทักษะอังกะลุง 3(1-4-4)
 0603431 ทักษะดนตรีสำาหรับการแสดงพื้นบ้านไทย 3(1-4-4)

 0603441 เทคโนโลยีการดนตรี 3(2-2-5)
 0603451 ดนตรีไทยร่วมสมัย 3(2-2-5)
 0603461 ธุรกิจและอุตสาหกรรมการดนตรี 3(3-0-6)
 0603462 ภาษาอังกฤษสำาหรับดนตรีไทย 3(2-2-5)
 0603463 การขับร้องและดนตรีสำาหรับเด็ก 3(2-2-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าว 
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึง 
วันที่ขอโอน
 กิจกรรมบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
 - การฝึกงาน/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) .............. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
0603111 ประวัติศาสตร์การดนตรีและนาฏศิลป์ 3(3-0-6)  (ศึกษาทั่วไป : เลือก)
0603121 ทักษะดนตรีไทย 1 3(1-4-4) 0603112 ทฤษฎีการดนตรีไทย 3(3-0-6)
      0603122 ทักษะดนตรีไทย 2 3(1-4-4)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/57
............. กลุ่มภาษา (ศึกษาทั่วไป : เลือก) 3(........) 0603232 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านไทย 3(2-2-5)
............. ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2) 0603233 ดนตรีเอเชีย 3(2-2-5)
0603223 ทักษะวงดนตรีไทย 3(1-4-4) 0603222 ทักษะดนตรีไทย 4 3(1-4-4)
0603231 พื้นฐานดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 0603242 วิทยาศาสตร์การดนตรี 3(2-2-5)
0603221 ทักษะดนตรีไทย 3 3(1-4-4) 0603243 จิตวิทยาการดนตรี 3(3-0-6)
0603241 การซ่อมบำารุงและสร้างเครื่องดนตรีไทย  3(2-2-5) ........ วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 3    ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
0603311 ดนตรีไทยในพิธีกรรม 3(3-0-6) 0603322 ทักษะดนตรีไทย 6 3(1-4-4)
0603321 ทักษะดนตรีไทย 5 3(1-4-4) 0603352 การประพันธ์เพลงไทย 3(2-2-5)
0603351 ดนตรีสำาหรับการแสดง 3(2-2-5) 0603353 การปรับวงดนตรีไทย 3(2-2-5)
06033371 การวิเคราะห์รูปแบบเพลงไทย 3(3-0-6) 0603361 การจัดการดนตรีไทย 3(3-0-6)
0603372 สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ในดนตรีไทย 3(2-2-5) 0603362 การนำาเสนองานดนตรีไทย 3(2-2-5)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   15

แผนการเรียนนิสิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 .......	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		(ศึกษาทั่วไป:เลือก)	3(3-0-6)

	 0603121	 ทักษะดนตรีไทย	1			 3(1-4-4)	 0603112	 ทฤษฎีการดนตรีไทย		 3(3-0-6)

	 	 	 	 0603122	 ทักษะดนตรีไทย	2	 3(1-4-4)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 .......	 กลุ่มภาษา	(ศึกษาทั่วไป:เลือก)	 3(........)	 0603231	 พื้นฐานดนตรีตะวันตก			 3(2-2-5)

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0603232	 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านไทย	(พฐ.)	 3(2-2-5)

	 0603111	 ประวัติการดนตรีและนาฏศิลป์ในสังคมไทย		 3(3-0-6)	 0603233	 ดนตรีเอเชีย		 3(2-2-5)

	 0603223	 ทักษะวงดนตรีไทย			 3(1-4-4)	 0603222	 ทักษะดนตรีไทย	4		 3(1-4-4)

	 0603221	 ทักษะดนตรีไทย	3			 3(1-4-4)	 0603242	 วิทยาศาสตร์การดนตรี		 3(2-2-5)

	 0603241	 การซ่อมบำารุงและสร้างเครื่องดนตรีไทย			 3(2-2-5)	 0603243	 จิตวิทยาการดนตรี		 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558318

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0603372	 สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ในดนตรีไทย		 3(2-2-5)	 0603473	 ดนตรีไทยนิพนธ์			 6(0-18-0)

	 0603421	 ทักษะดนตรีไทย	7			 3(1-4-4)	 	 	 	

	 0603471	 สัมมนาดนตรี		 3(2-2-5)	 	 	 	

	 0603472	 การวิจัยทางดนตรี			 3(2-2-5)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 15  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
0603421 ทักษะดนตรีไทย 7 3(1-4-4) 0603473 ดนตรีไทยนิพนธ์ 6(0-18-0)
0603471 สัมมนาดนตรี 3(2-2-5) 0603...… วิชาเลือก 3(........)
0603472 การวิจัยทางดนตรี 3(2-2-5)
0603….. วิชาเลือก  3(........)    
0603..… วิชาเลือก  3(........)
     รวมหน่วยกิต   15   รวมหน่วยกิต   9

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

คำาอธิบายรายวิชา

0603111 ประวัติการดนตรีและนาฏศิลป์ในสังคมไทย 3(3-0-6)
   History of Music and
   Dance in Thai Society
   ประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 
รูปแบบและบทบาทหน้าที่ของดนตรี และนาฏศิลป์ไทยที่มีต่อสังคม
ในแต่ละยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อดนตรี              
และนาฏศิลป์ไทย
0603112 ทฤษฎีการดนตรีไทย  3(3-0-6)
   Theory of Thai Music 
   องค์ประกอบของดนตรีไทย ระบบเสียง บันไดเสียง  
ทำานอง จังหวะ ลักษณะการบรรเลง การแปรทำานอง การประสมวง  
ลักษณะและประเภทของเพลงไทยและศัพท์สังคีต  
0603121 ทักษะดนตรีไทย 1 3(1-4-4)
   Thai Music Skills 1
   ทักษะพื้นฐานการขับร้อง หรือบรรเลงดนตรีไทยในบท
ฝึกหัดเบื้องต้นและบทเพลงอย่างง่าย ประวัติและบทร้อง แบบแผน
การขับร้อง หรือบรรเลง การอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบ
ตัวอักษรภาษาไทย
0603122 ทักษะดนตรีไทย 2 3(1-4-4)
   Thai Music Skills 2
   บุรพวิชา : 0603121
   ทักษะการขับร้อง หรือบรรเลงดนตรีไทยในกลุ่มเพลง 
พื้นฐานวิชาชีพ ประวัติและบทร้อง แบบแผนการขับร้องหรือบรรเลง  
ทำานองหลัก รูปแบบทำานอง การแปรทำานอง สำานวนกลอน กลวิธี 
เบื้องต้นในการขับร้องหรือบรรเลง การบรรเลงรวมวงประเภทต่างๆ 
การอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ
0603221 ทักษะดนตรีไทย 3 3(1-4-4)
   Thai Music Skills 3
   บุรพวิชา : 0603122
   ทักษะการขับร้องหรือบรรเลงดนตรีไทยประเภทเพลง 
สามชัน้ เพลงเถา หรือเพลงเรือ่ง ประวตัแิละบทรอ้ง แบบแผนการขบัรอ้ง 
หรือบรรเลง ทำานองหลัก รูปแบบทำานอง การแปรทำานอง สำานวน
กลอน กลวิธีการขับร้อง หรือบรรเลง การบรรเลงรวมวงประเภทต่างๆ 
การอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบตัวเลข 9 ตัวของ 
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

0603222 ทักษะดนตรีไทย 4 3(1-4-4)
   Thai Music Skills 4
   บุรพวิชา : 0603221
   ทกัษะการขับรอ้ง หรอืบรรเลงดนตรไีทยประเภทเพลงตบั 
ประวติัและบทรอ้ง รปูแบบ การเรยีบเรยีงและบรรจุเพลงในเพลงตบัชนดิ
ต่างๆ แบบแผนการขับร้องหรือบรรเลง ทำานองหลัก รูปแบบทำานอง 
การแปรทำานอง สำานวนกลอน กลวธีิการขับรอ้ง หรอืบรรเลง การบรรเลง
รวมวงประเภทต่างๆ การอา่นและบันทกึโน้ตเพลงไทยดว้ยระบบตวัเลข
แบบเลขาสังคีตของดุริยบรรณ
0603223 ทักษะวงดนตรีไทย 3(1-4-4)
   Thai Music Ensemble Skills
   ทักษะการขับร้อง บรรเลง และกำากับจังหวะในวงดนตรี
ไทย ตามบทฝึกและบทเพลงขั้นพื้นฐาน 
0603231 พื้นฐานดนตรีตะวันตก 3(2-2-5)
   Basic Western Music
   ประวัติการดนตรีตะวันตก ทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น  
ทกัษะการอา่นและบนัทกึโน้ตสากลอยา่งงา่ย ทกัษะพืน้ฐานการบรรเลง
เปียโน 
0603232 ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านไทย 3(2-2-5)
   Thai Folk Music and Performance 
   ความรูเ้กีย่วกบัดนตรแีละการแสดงพืน้บา้นไทยในภมูภิาค
ต่างๆ อัตลักษณ์ของดนตรีและการแสดงในแต่ละภูมิภาค เครื่องดนตรี  
วงดนตรี เพลงดนตรี เพลงขับร้อง รูปแบบของการแสดง และฝึกทักษะ
เครื่องดนตรีหรือการแสดงพื้นบ้านไทยอย่างน้อยภูมิภาคละ 1 ชนิด
0603233 ดนตรีเอเชีย 3(2-2-5)
   Asian Music
   ดนตรีเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกกลาง เอเชียใต้  
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปแบบของเครื่องดนตรี วงดนตรี เพลง
ดนตร ีอตัลกัษณท์างดนตร ีการมปีฏสิมัพนัธท์างดนตรขีองชนชาตติา่งๆ 
ในเอเชีย และทักษะการขับร้อง หรือบรรเลงเครื่องดนตรีของชาติอื่นๆ
ในเอเชียอย่างน้อย 1 ชนิด
0603241 การซ่อมบำารุงและสร้างเครื่องดนตรีไทย 3(2-2-5)
   Maintenance and Production
   of Thai Musical Instruments
   การซอ่มแซม ปรบัปรงุ เทยีบเสยีง และตกแตง่เคร่ืองดนตรี
ไทยชนดิตา่งๆ ใหม้สีภาพและคณุภาพทีด่ขีึน้ วธิกีารบำารงุและดูแลรักษา
เครือ่งดนตรไีทยใหพ้รอ้มใชง้าน การสรา้งอปุกรณแ์ละเครือ่งดนตรไีทย
เบื้องต้น
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0603242 วิทยาศาสตร์การดนตรี 3(2-2-5)
   Science of Music
   ความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังานดนตร ีงานซอ่ม
สร้างเครื่องดนตรีไทย ทักษะการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในงาน
ดนตรี
0603243 จิตวิทยาการดนตรี 3(3-0-6)
   Psychology of Music
   องค์ความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยาการดนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรม การรับรู้ดนตรี ดนตรี กับสมอง การระลึกรู้ ความทรงจำา  
ความคิดสร้างสรรค์ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ดนตรีบำาบัด 
0603311 ดนตรีไทยในพิธีกรรม 3(3-0-6)
   Thai Music in Rituals
   ความเชื่อ ศาสนา และลัทธิที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
ดนตรีไทยในมิติของดนตรีพิธีกรรม เครื่องดนตรี วงดนตรี และเพลง
ดนตรทีีใ่ชบ้รรเลงในพิธหีลวงและพธิรีาษฎร ์ตลอดจนรปูแบบและลำาดบั
ขั้นตอนของพิธีกรรมทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์
0603321 ทักษะดนตรีไทย 5 3(1-4-4)
   Thai Music Skills 5
   บุรพวิชา : 0603222
   ทักษะการขับร้องหรือบรรเลงดนตรีไทยประเภทเพลง 
หน้าพาทย์ หรือเพลงสำาหรับการแสดง ประวัติและบทร้อง รูปแบบ
การเรียบเรียงและบรรจุเพลงในการแสดงประเภทต่างๆ แบบแผนการ 
ขับร้อง หรือบรรเลง ทำานองหลัก รูปแบบทำานอง การแปรทำานอง 
สำานวนกลอน กลวธีิการขับรอ้ง หรอืบรรเลง การบรรเลงรวมวงประเภท
ต่างๆ ทักษะการอ่านและบันทึกโน้ตเพลงไทย
0603322 ทักษะดนตรีไทย 6 3(1-4-4)
   Thai Music Skills 6
   บุรพวิชา : 0603321
   ทักษะการขับร้อง หรือบรรเลงดนตรีไทยประเภทเพลง
เสภา ประวตัแิละบทรอ้ง แบบแผน การขบัรอ้ง หรอืบรรเลง ทำานองหลกั 
รูปแบบทำานอง การแปรทำานอง สำานวนกลอน กลวิธีการขับร้อง หรือ
บรรเลง การบรรเลงรวมวงประเภทต่างๆ และการจัดการแสดงรวมวง 
ทักษะการอ่านและบันทึก โน้ตเพลงไทยเป็นระบบโน้ตสากลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
0603351 ดนตรีสำาหรับการแสดง 3(2-2-5)
   Performance Music
   ประวัติความเป็นมา ลักษณะ วิธีการ รูปแบบ และ
วรรณกรรมที่ใช้ในการแสดงของไทย รูปแบบของวงดนตรีและเพลง
ดนตรทีีใ่ชบ้รรเลงสำาหรบัการแสดง บทแสดง อารมณข์องตวัละครตา่ง ๆ  
ภาษาทา่ทางนาฏศลิปไ์ทย และความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณกรรม ดนตร ี 
และการแสดง ฝกึทกัษะเพลงในกลุม่ท่ีใชห้นา้ทับปรบไก่ หนา้ทบัสองไม ้ 
หน้าทับพิเศษ และจังหวะพิเศษ
0603352 การประพันธ์เพลงไทย 3(2-2-5)
   Composition of Thai Music 
   หลกัและวธิกีารประพนัธเ์พลงโหมโรง เพลงเถา เพลงเรือ่ง 
เพลงหน้าพาทย์ เพลงสำาเนียงภาษา เพลงระบำา เพลงทยอย และ
เพลงเดี่ยว หลักการย่อและขยายเพลง การประพันธ์และบรรจุคำาร้อง  
วเิคราะหช์วีประวตัแิละผลงานทางด้านดนตรไีทยของคตีกวีไทยทีส่ำาคญั
และทีม่อีทิธพิลตอ่วงการดนตรไีทย  ตลอดจนทักษะการประพนัธ์เพลง
ไทยประเภทต่างๆ

0603353 การปรับวงดนตรีไทย 3(2-2-5)
   Instrumentation of Thai Music 
   หลัก วิธีการ และกลวิธีการปรับวงดนตรีไทย การแปร
ทำานองในแต่ละประเภทวง กลวิธีการปรับวงในเพลงบังคับทาง เพลง
แปรทาง และเพลงลูกล้อลูกขัด การเลือกเครื่องดนตรี เพื่อการรวมวง  
ท่าทางและบุคลิกของนักดนตรี ขนบธรรมเนียมสำาหรับวงดนตรีไทย  
ทักษะการปรับวงดนตรีไทยประเภทต่างๆ
0603361 การจัดการดนตรีไทย 3(3-0-6)
   Management of Thai Music 
   หลกัและวธีิการบรหิารจัดการดนตรไีทย การเขียนโครงการ  
การวางแผนงาน วิธีดำาเนินการ การจัดวางตำาแหน่งหน้าที่ของบุคลากร
แต่ละฝา่ย ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่างๆ ในการบรหิาร
จดัการ การหาแหลง่งบประมาณสนบัสนนุ หลกัและวธิกีารจดัการแสดง
ดนตรีไทย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพดนตรีไทย
0603362 การนำาเสนองานดนตรีไทย 3(2-2-5)
   Presentation of Thai Music 
   หลกัและวธิกีารนำาเสนองานดนตรไีทย ทกัษะการนำาเสนอ 
โดยการพูด การเขียนรายงาน การเขียนบทความ การใช้สื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการนำาเสนอ และการนำาเสนอในรูปแบบการจัดการแสดง รวมท้ัง
การเขียนและออกแบบสูจิบัตร  
0603371 การวิเคราะห์รูปแบบเพลงไทย 3(3-0-6)
   Analysis of Thai Music Forms 
   วิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างของทำานองหลัก ทำานอง
แปร การซ้ำาทำานอง การเปลี่ยนบันไดเสียง และสำาเนียงในเพลงไทย     
0603372 สุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ในดนตรีไทย 3(2-2-5)
   Aesthetics and Criticism in Thai Music
   สุนทรียภาพของดนตรีไทยในมิติเครื่องดนตรี วงดนตรี 
เพลงดนตรี แบบแผนการบรรเลง กลวิธีการบรรเลง ความเชื่อ 
การประเมนิและการตดัสนิความงาม หลกัและวธีิการวจิารณด์นตรไีทย            
ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนทักษะการวิจารณ์ทั้งการพูดและการเขียน
0603411 มานุษยวิทยาการดนตรี 3(3-0-6)
   Ethnomusicology
   วิวัฒนาการของปรัชญา ความคิด และแนวโน้มเก่ียวกับ
มโนทัศน์ทางมานุษยวิทยาการดนตรีในการศึกษาดนตรีภายใต้บริบท
ทางสังคมวัฒนธรรม
0603412 ประวัติการดนตรีไทย 3(3-0-6)
   History of Thai Music
   บุรพวิชา : 0603111
   ประวตัแิละพฒันาการของดนตรไีทย เครือ่งดนตร ีวงดนตร ี 
การประสมวงดนตร ีเพลงดนตร ีการขบัรอ้ง สำานกัดนตร ีศลิปนิ บทบาท
ของดนตรไีทยทีม่ตีอ่สงัคม ปจัจยัทางสงัคมทีส่่งผลตอ่ดนตรีไทย และวถิี
การดำารงอยู่ของดนตรีไทยในสมัยปัจจุบัน
0603421 ทักษะดนตรีไทย 7 3(1-4-4)
   Thai Music Skills 7
   บุรพวิชา : 0603322
   ทกัษะการขบัร้องหรือบรรเลงดนตรไีทยประเภทเพลงเดีย่ว  
ประวัติและบทร้อง แบบแผน การขับร้องหรือบรรเลง ทำานองหลัก 
รูปแบบทำานอง การแปรทำานอง สำานวนกลอน กลวิธีการขับร้อง หรือ
บรรเลง และการจัดการแสดงเดี่ยว  ทักษะการอ่านและเขียนโน้ตเพลง
ไทยด้วยระบบโน้ตสากล
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0603422 ทักษะคีตศิลป์ไทย 3(1-4-4)
   Thai Vocal Skills
   ทกัษะการรอ้ง การขบั การเห ่การสวด การแหล ่การพากยโ์ขน 
การร้องร่ายในละคร การร้องหุ่นกระบอก และการอ่านทำานองเสนาะ
ชนิดกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่าย
0603423 ทักษะปี่พาทย์มอญ 3(1-4-4)
   Mon Piphat Skills
   ความรู้และทักษะการบรรเลงดนตรีตามบทฝึก และ
บทเพลงในวงปี่พาทย์มอญ
0603424 ทักษะอังกะลุง 3(1-4-4)
   Angalung Skills
   ความรู้และทักษะการบรรเลงตามบทฝึกและบทเพลงใน 
วงอังกะลุง
0603431 ทักษะดนตรีสำาหรับการแสดงพื้นบ้านไทย 3(1-4-4)
   Music Skills for Thai Folk Performance 
   ทักษะดนตรีสำาหรับการแสดงพื้นบ้านไทยทั้งภาคกลาง  
ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ 
0603441 เทคโนโลยีการดนตรี 3(2-2-5)
   Technology of Music
   เทคโนโลยีการบันทึกเสียง การใช้คอมพิวเตอร์แต่งเสียง  
การจัดรูปแบบและกระบวนการในสตูดิโอ การบันทึกข้อมูลและการ
ดดัแปลงอปุกรณ ์การบนัทึกเสียงเครือ่งดนตรีและวงดนตรีประเภทต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การติดตั้งระบบขยายเสียงสำาหรับการ
แสดง
0603451 ดนตรีไทยร่วมสมัย 3(2-2-5)
   Contemporary Thai Music
   ความต้องการของสังคมและความนิยมในการฟังดนตรี
ในสมัยปัจจุบัน ความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการนำาดนตรี
แบบดั้งเดิมมาประยุกต์ โดยคงอัตลักษณ์ดนตรีดั้งเดิม การใช้ดนตรีไทย       
แบบดัง้เดมิเสนอใหเ้ป็นดนตรรีว่มสมัย การสรา้งสรรคเ์พลงไทยร่วมสมยั

0603461 ธุรกิจและอุตสาหกรรมการดนตรี 3(3-0-6)
   Business and Industry of Music
   โครงสร้างทั่วไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมการดนตรี  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งหนว่ยงาน หรอืบคุคลตา่งๆ กบัวธิกีารผลติผลงาน
ในอุตสาหกรรมการดนตรี เอกสารสัญญา สมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจและอุตสาหกรรมการดนตรี กระบวนการในการเผยแพร่ผล
งานดนตรี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค รวมท้ัง
จริยธรรมในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมการดนตรี
0603462 ภาษาอังกฤษสำาหรับดนตรีไทย 3(2-2-5)
   English for Thai Music
   ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำาหรับดนตรีไทย คำาศัพท์และ
สำานวนภาษาทางดนตรีไทย ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
นำาเสนองานวิชาการและวิชาชีพดนตรีไทย  
0603463 การขับร้องและดนตรีสำาหรับเด็ก 3(2-2-5)
   Singing and Music for Children
   ทักษะการขับร้องและดนตรีสำาหรับเด็กที่เหมาะสมกับวัย  
พฒันาการดา้นรา่งกาย อารมณ์ และสงัคม การเลอืกและประพนัธเ์พลง 
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
0603471 สัมมนาดนตรี 3(2-2-5)
   Seminar in Music
   หลกัและวธิกีารคดิหวัขอ้สมัมนาทางดนตร ีวธิกีารรวบรวม
ข้อมูล การอภิปรายปัญหา การเขียนรายงานสรุปผลการสัมมนา 
และสัมมนา
0603472 การวิจัยทางดนตรี 3(2-2-5)
   Research in Music
   ระเบยีบวธิวีจัิยทางดนตร ีหลกัและวธิกีารวจัิยเชงิคณุภาพ
และเชิงปริมาณ การสัมภาษณ์ การออกภาคสนาม การเรียบเรียงและ
อ้างอิงข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการพิมพ์ 
การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพวิจัย  
และเขียนเค้าโครงงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทางดนตรี
0603473 ดนตรีไทยนิพนธ์ 6(0-18-0)
   Thai Music Thesis
   วิจัย หรือสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีไทยนำาเสนอต่อ
สาธารณชนและเขียนเป็นรายงาน
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 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ  พ.ศ.2556

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	 คณะศิลปกรรมศาสตร์		สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ		
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
	 สั่งสมภูมิปัญญา		พัฒนา	สร้างสรรค์		ก้าวทันเทคโนโลยี
 ความสำาคัญของหลักสูตร
	 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ		 เป็นสาขา
วิชาที่ผลิตบัณฑิตเป็นนักออกแบบสิ่งพิมพ์กราฟิก	 ที่มีความรู้ความสามารถ		
ความชำานาญก้าวทันความก้าวหน้าด้านการออกแบบกราฟิกในด้านรูปแบบ
และกระบวนการนำาเสนอ	 เรียนรู้นำาสื่อที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือการผลิต	 มุ่งเน้น
การประกอบอาชีพนักออกแบบที่มีศักยภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์	 การ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 และการนำาไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพอื่นได้อย่าง
เหมาะสม
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
	 เพื่อผลิตบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ	ที่มีคุณธรรม	จริยธรรม	
ความรับผิดชอบ	และมีคุณลักษณะดังนี้
	 1.	 	 มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะการออกแบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ	
	 2.		สามารถนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์กับศิลปะการออกแบบ		
ให้มีคุณค่าทั้งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย
	 3.	 	 เป็นนักสร้างสรรค์งานศิลปะการออกแบบที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 4.		สร้างสรรค์งานศิลปะการออกแบบโดยมีรากฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงสร้างหลักสูตร
	 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ	 เป็น
หลักสูตร	4	ปี	จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	133	หน่วยกิต	
ตามโครงสร้างดังนี้
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97  หน่วยกิต
	 วิชาแกน	 	 57		หน่วยกิต
	 วิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	 40		หน่วยกิต
	 		-	วิชาบังคับ	 	 30		หน่วยกิต
	 		-	วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 10		หน่วยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	 		6		หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา    9  หน่วยกิต
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา		 	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 	 	 3(3-0-6)
	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 	 	 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 	 3(3-0-6)
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 	 3(2-2-5)
 กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6  หน่วยกิต 
	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 	 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ       3  หน่วยกิต
	 เลือกจาก	 	
	 0000161	 วิถีชุมชนท้องถิ่น	 	 	 3(1-6-2)
	 0000162	 ทักษิณศึกษา	 	 	 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก    6  หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา    3  หน่วยกิต
	 0000131	 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู	 	 3(3-0-6)
	 0000132	 ภาษาและวัฒนธรรมจีน	 	 3(3-0-6)
	 0000133	 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 	 3(3-0-6)
	 0000134	 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี	 	 3(3-0-6)

	 0000211	 การพูดและการเขียนภาษาไทย		 	 3(2-2-5)
	 	 ระดับอุดมศึกษา	
	 0000221	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	3	 	 	 3(3-0-6)	
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์    3  หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์  
	 0000143	 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า	 	 3(3-0-6)
	 0000144	 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)
	 0000145	 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย	 	 3(3-0-6)
	 0000146	 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน	 	 3(3-0-6)
	 0000147	 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน	 3(3-0-6)
2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกิต
 วิชาแกน    57  หน่วยกิต
	 0608101	 วาดเส้น	1	 	 	 3(2-3-4)
	 0608102	 ทัศนศิลป์	1	 	 	 3(2-3-4)
	 0608103	 วาดเส้น	2	 	 	 3(2-3-4)
	 0608104	 ทัศนศิลป์	2	 	 	 3(2-3-4)
	 0608111	 พื้นฐานการออกแบบ	 	 	 3(2-3-4)
	 0608112					 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก	 	 3(2-3-4)
	 0608113	 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์	 	 3(2-3-4)
	 0608131	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1	 	 3(1-4-4)
	 0608221		 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน		 	 3(2-3-4)
	 0608222	 ประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบ	 	 3(3-0-6)
	 0608223	 การออกแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้	 3(1-4-4)
	 0608231					 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	2	 	 3(1-4-4)
	 0608331	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	3		 	 3(1-4-4)
	 0608332	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	4	 	 3(1-4-4)
	 0608361	 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ	 	 3(3-0-6)
	 0608362	 การจัดการธุรกิจออกแบบ	 	 3(3-0-6)
	 0608363	 กฎหมายและมาตรฐานทางการออกแบบ	 3(3-0-6)
	 0608371	 เทคนิคการนำาเสนอผลงาน	 	 3(1-4-4)
	 0608372	 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์	 	 	 3(2-3-4)	
 วิชาเอก    40 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   30 หน่วยกิต
	 ให้เลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว
 กลุ่มวิชาออกแบบกราฟิก  
	 0608241	 การออกแบบกราฟิก	1	 	 	 3(1-4-4)
	 0608242	 การออกแบบกราฟิก	2	 	 	 3(1-4-4)
	 0608243	 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์	 	 3(1-4-4)
	 0608244	 ลวดลายในศิลปะพื้นบ้าน	 	 3(1-4-4)
	 0608341	 ออกแบบกราฟิก	3	 	 	 3(1-4-4)
	 0608342	 ออกแบบกราฟิก	4	 	 	 3(1-4-4)
	 0608343	 การออกแบบเว็บเพจ	 	 	 3(1-4-4)
	 0608441	 สัมมนาการออกแบบกราฟิก	 	 3(1-4-4)
	 0608442	 ออกแบบกราฟิกนิพนธ์		 	 6(0-18-0)
 กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  
	 0608251	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	1	 	 	 3(1-4-4)
	 0608252	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	2	 	 	 3(1-4-4)
	 0608253	 การยศาสตร์	 	 	 3(1-4-4)
	 0608254	 เทคนิคการสร้างหุ่นจำาลอง	 	 3(1-4-4)
	 0608351	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	3	 	 	 3(1-4-4)
	 0608352	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	4	 	 	 3(1-4-4)
	 0608353					 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต	 	 3(1-4-4)
	 0608451	 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์	 	 3(1-4-4)
	 0608452					 ออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์	 	 6(0-18-0)
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 วิชาเลือก   10 หน่วยกิต
	 0608201	 การพิมพ์ซิลค์สกรีน	 	 	 2(1-2-3)
	 0608301	 เครื่องเคลือบดินเผา	 	 	 2(1-2-3)
	 0608344	 การออกแบบลายผ้า	 	 	 2(1-2-3)
	 0608354	 ศิลปหัตถกรรมประยุกต์	 	 2(1-2-3)
	 0608355	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน	 2(1-2-3)
	 0608356	 การออกแบบบรรจุภัณฑ์	 	 2(1-2-3)
	 0608421	 การออกแบบโฆษณา		 	 	 2(1-2-3)

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
	 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือก
เรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจำาคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด	 ทั้งนี้รายวิชา
ดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน	 4	 ปี	 นับถึง
วันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58
	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0608101	 วาดเส้น	1		 3(2-3-4)	 0608103	 วาดเส้น	2			 3(2-3-4)
	 0608102	 ทัศนศิลป์	1		 3(2-3-4)	 0608104	 ทัศนศิลป์	2			 3(2-3-4)
	 0608111	 พื้นฐานการออกแบบ		 3(2-3-4)	 0608113	 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์		 3(2-3-4)
	 0608112	 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก		 3(2-3-4)	 0608131	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	1		 3(1-4-4)
  รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 .......	 กลุ่มภาษา	(ศึกษาทั่วไป:เลือก)	 3(........)
	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 .......	 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		(ศึกษาทั่วไป:เลือก)	3(3-0-6)
	 0608221	 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน		 3(2-3-4)	 0608223	 การออกแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		 3(1-4-4)
	 0608222	 ประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบ		 3(3-0-6)	 0608231	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	2		 3(1-4-4)
  กลุ่มออกแบบกราฟิก		 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)
	 0608241	 ออกแบบกราฟิก	1	 3(1-4-4)	 	 กลุ่มออกแบบกราฟิก 
	 0608244	 ลวดลายในศิลปะพื้นบ้าน	 3(1-4-4)	 0608242	 ออกแบบกราฟิก	2	 3(1-4-4)
  กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์	 	 0608243	 ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์	 3(1-4-4)
	 0608251	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	1	 3(1-4-4)	 	 กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ 
	 0608253	 การยศาสตร์	 3(1-4-4)	 0608252	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	2	 3(1-4-4)
	 	 	 	 0608254	 เทคนิคการสร้างหุ่นจำาลอง	 3(1-4-4)
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60
	 0608331	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	3		 3(1-4-4)	 0608332	 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ	4		 3(1-4-4)
	 0608361	 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ		 3(3-0-6)	 0608363	 กฎหมายและมาตรฐานทางการออกแบบ		 3(3-0-6)
	 0608362	 การจัดการธุรกิจออกแบบ		 3(3-0-6)	 0608371	 เทคนิคการนำาเสนอผลงาน		 3(1-4-4)
	 0608…	 วิชาเลือก	 2(........)	 0608372	 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์		 3(2-3-4)
	 0608…	 วิชาเลือก	 2(........)	 0608…	 วิชาเลือก	 2(........)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)	 0608…	 วิชาเลือก	 2(........)
  กลุ่มออกแบบกราฟิก	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)
	 0608341	 ออกแบบกราฟิก	3		 3(1-4-4)	 	 กลุ่มออกแบบกราฟิก 
	 0608343	 การออกแบบเว็บเพจ		 3(1-4-4)	 0608342	 ออกแบบกราฟิก	4		 3(1-4-4)
  กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์   กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ 
0608351	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	3		 3(1-4-4)	 0608352	 ออกแบบผลิตภัณฑ์	4	 3(1-4-4)
0608353	 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต			 3(1-4-4)	 	 	 	
  รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 21
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 คำาอธิบายรายวิชา

0608131 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 3(1-4-4)
 Computer Design 1 
	 ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์สำาหรับงานออกแบบ	โปรแกรม
สำาเร็จรูปและการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการออกแบบงานประเภทต่างๆ	
ในลักษณะ	2	มิติ		โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

0608201 การพิมพ์ซิลค์สกรีน 2(1-2-3)
 Silk Screen Printing 
	 ความเป็นมา	แนวคิด	และเทคนิคการพิมพ์ซิลค์สกรีน	การพิมพ์
ซิลค์สกรีนด้วยวัสดุและกลวิธีต่างๆ	และฝึกปฏิบัติ

0608221 ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 3(2-3-4)
 Folk  Handicraft  
	 แนวคิด	 รูปแบบ	 เทคนิค	 คุณค่าของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน		
และฝึกปฏิบัติการสร้างงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน	 โดยใช้วัสดุและเทคนิคที่
หลากหลาย

0608222 ประวัติศาสตร์ศิลปะการออกแบบ 3(3–0-6 )
 History of Art Design  
	 ประวัติความเป็นมา	พัฒนาการด้านรูปแบบ	เนื้อหา	แนวคิด	
และเทคนิคของศิลปะการออกแบบตะวันออกและตะวันตก	 โดยเน้นความคิด
และรูปแบบเด่นๆ	ของแต่ละยุค

0608223 การออกแบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(1-4-4)
 Art Design in Southeast Asia 
	 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเก่ียวกับศิลปะการออกแบบประเภท
ต่างๆ	 ที่น่าสนใจของแต่ละประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนำา
ความรู้มาพัฒนางานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์	 บ่งชี้ถึงความเป็นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

0608231 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2 3(1-4-4)
 Computer Design 2 
	 โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการสร้างภาพลายเส้น	 การสร้าง
ลวดลายต่างๆ		การจัดหน้าในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์		และฝึกปฏิบัติ

0608241 การออกแบบกราฟิก 1 3(1-4-4)
 Graphic Design 1 
	 ประวัติความเป็นมา	 คุณค่า	 แนวคิด	 ประเภท	 และหลักการ
ในการออกแบบกราฟิก	 จรรยาบรรณและหน้าที่ของนักออกแบบกราฟิก	
หลักการออกแบบภาพประกอบ	หลักการออกแบบตัวอักษร	ฝึกปฏิบัติงาน
ออกแบบกราฟิก	 โดยนำาทัศนภาพ	 ทัศนมายา	 มาประกอบในงานออกแบบ	
มุ่งเน้นฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์และการจัดองค์ประกอบ

0608101 วาดเส้น 1 3(2-3-4)
  Drawing 1 
	 	 การวาดเส้นจากหุ่นนิ่งด้วยวิธีการฝึกสังเกตและการมองเห็น
ให้เกิดความเข้าใจและความชำานาญทางทักษะ	 โดยเน้นการวาดเส้นแบบร่าง
ภาพแสดงโครงสร้าง	รูปร่าง		รูปทรง	สัดส่วน	ค่าน้ำาหนัก	แสงเงา	ขนาดและ
ปริมาตร	การวาดเส้นตามหลักทัศนียวิทยา	ฝึกวิธีการวาดด้วยดินสอ	ปากกา	
ถ่านชาโคล	หมึก	เครยองและสี

0608102 ทัศนศิลป์ 1 3(2-3-4)
 Visual Art 1 
	 	 ฝึกปฏิบัติการสร้างผลงาน	รูปแบบ	เทคนิคของงานทัศนศิลป์	
2	 มิติประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์	 ฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วย
เทคนิคและกระบวนการที่หลากหลาย	 โดยคำานึงถึงความรู้และปฏิบัติในระดับ
พื้นฐาน

0608103 วาดเส้น 2 3(2–3–4)
 Drawing 2 
	 ศึกษา	ปฏิบัติ	การเขียนเส้นโครงสร้างในการเขียนภาพผลิตภัณฑ์	
ศึกษาเทคนิคการใช้สีในการร่างภาพ	 เทคนิคการใช้สีและอุปกรณ์ต่างๆ	 เพื่อใช้
ในการนำาเสนอผลงาน	

0608104 ทัศนศิลป์ 2 3(2–3–4)
 Visual Art 2 
	 ประวัติความเป็นมาด้านเนื้อหา	รูปแบบ	และเทคนิคของงาน
ทัศนศิลป์	3	มิติ	ประเภทประติมากรรม		ฝึกปฏิบัติการปั้น	การสร้างแม่พิมพ์	
การหล่อ	การแกะสลัก	การสร้างต้นแบบ	3	มิติ	ด้วยเทคนิคและกลวิธีต่างๆ

0608111 พื้นฐานการออกแบบ  3(2-3-4)
 Introduction to Design   
	 หลักการออกแบบเบื้องต้น	 ส่วนประกอบการออกแบบ	 ที่มา
และแนวคิดการออกแบบ	การจัดองค์ประกอบในงานออกแบบ	ทฤษฎีสี	
จิตวิทยาสี	การเขียนแบบภาพด้าน	ภาพคลี่	ภาพสามมิติ	เพื่องานออกแบบ

0608112 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก  3(2-3-4)
 Introduction to Graphic Design 
	 ประวัติ	พัฒนาการ	ประเภท	หลักการออกแบบกราฟิก	ฝึกปฏิบัติ
การออกแบบตัวอักษร	การใช้ภาพประกอบ	การถ่ายภาพสำาหรับงานออกแบบ	
การออกแบบเครื่องหมายต่างๆ	 การออกแบบกราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

0608113 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-3-4)
 Introduction to Product Design 
	 ประวัติ	พัฒนาการ	ประเภท	หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์		ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีระบบกลไกโดยคำานึงถึงวัสดุและกรรมวิธี
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม	การเน้นแนวคิดด้านประโยชน์ใช้สอยหลักและรอง	
การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61
	 0608…	 วิชาเลือก	 2(........)	 	 กลุ่มออกแบบกราฟิก 
  กลุ่มออกแบบกราฟิก	 	 0608442	 การออกแบบกราฟิกนิพนธิ์		 6(0-18-0)
	 0608441	 สัมมนาการออกแบบกราฟิก		 3(1-4-4)	 	 กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์	 	 0608452	 การออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์		 6(0-18-0)
	 0608451	 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์		 3(1-4-4)	 	 	 	
  รวมหน่วยกิต 5  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต
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0608242 การออกแบบกราฟิก 2 3(1-4-4)
 Graphic Design 2 
 บุรพวิชา : 0608241
	 กระบวนการ	เทคนิค	จิตวิทยา	ในการออกแบบกราฟิก	ประเภท	
แนวคิด	เทคนิคการออกแบบตราสัญลักษณ์		หลักการการออกแบบฉลากและ
ตราสินค้า	ฝึกปฏิบัติงานออกแบบตราสัญลักษณ์ขององค์กรต่างๆ	ออกแบบ
ฉลากและตราสินค้าต่างๆ	มุ่งเน้นแนวความคิดให้สอดคล้องตามหลักจิตวิทยา
การออกแบบกราฟิก		ฝึกทักษะการนำาเสนอผลงาน

0608243 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 3(1-4-4)
 Graphic Design for Packaging
	 หลักการการออกแบบสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อผลด้าน
ประสิทธิภาพความปลอดภัย	และความประหยัดในการผลิต	การบรรจุ	การขนส่ง	
การจำาหน่าย	และการบริโภค		เน้นการฝึกหัดการออกแบบ	2	มิติและ	3	มิติ

0608244 ลวดลายในงานศิลปะพื้นบ้าน 3(1-4-4)
 Patterns in Folk Arts 
	 พื้นฐานความคิด	เนื้อหา	รูปแบบ	และกรรมวิธีการสร้างสรรค์
ลวดลายในศิลปะพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ในงานออกแบบ

0608251 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 3(1-4-4)
 Product Design 1 
	 ประวัติความเป็นมา	พัฒนาการ	หลักการ	ความสำาคัญ	และ
ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์	จรรยาบรรณของนักออกแบบ	ปฏิบัติงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก	ไม่มีระบบกลไก	หรือมีระบบกลไกที่ไม่ซับซ้อน	
การออกแบบเน้นแนวคิดด้านรูปทรง	การเลือกใช้วัสดุ	การเลือกใช้สี	ประโยชน์
ใช้สอย	และความปลอดภัยในการใช้งาน		

0608252 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 3(1-4-4)
 Product Design 2  
 บุรพวิชา : 0608251 
	 หลักการคิดสร้างสรรค์	 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์	 การ
วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์	จิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริโภค	การศึกษาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ	 รวมถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
กลไกและอิเล็กทรอนิกส์		ฝึกทำาแบบร่าง	แผ่นนำาเสนอผลงาน	การเขียนแบบ
เพื่อการผลิต	หุ่นจำาลอง	สรุปผลงานและนำาเสนอ

0608253 การยศาสตร์ 3(1-4-4)
 Ergonomics 
	 สัดส่วน	 โครงสร้าง	 และหน้าที่การทำางานของร่างกายมนุษย์	
กิจกรรมต่าง	ๆ	ของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับงานหรือเครื่องจักรและอุปกรณ์	การวัด
ขนาดสัดส่วนและหาค่าเฉลี่ยร่างกายมนุษย์	 การศึกษาสภาวะแวดล้อมในการ
ทำางานเพื่อนำาข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติการออกแบบ	ให้มีความเหมาะสมกับ
การใช้งาน

0608254 เทคนิคการสร้างหุ่นจำาลอง 3(1-4-4)
 Model Making Techniques 
	 ชนิด	ลักษณะ	วัสดุ	และกลวิธีการสร้างหุ่นจำาลอง	และฝึกสร้าง
หุ่นจำาลองของผลิตภัณฑ์

0608301 เครื่องเคลือบดินเผา 2(1-2-3)
 Ceramic 
	 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผา	 กระบวนการผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผา	วัตถุดิบและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในงานเครื่องเคลือบดินเผา	
ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูป	การเผา	การฝึกทำาน้ำาเคลือบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์	

0608331 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 3(1-4-4)
 Computer Design 3 
	 ความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการปรับตกแต่ง	
ตัดต่อภาพเพื่องานออกแบบ		และฝึกปฏิบัติ

0608332 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 4 3(1-4-4)
 Computer Design 4 
	 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการสร้างภาพ	
3	มิติ	และภาพเคล่ือนไหวเพ่ือการนำาเสนอผลงานการออกแบบ		และฝึกปฏิบัติ

0608341 การออกแบบกราฟิก 3 3(1-4-4)
 Graphic Design 3 
	 บุรพวิชา	:	0608242	
	 ประวัติ	พัฒนาการ	กระบวนการ	และระบบการพิมพ์รูปแบบ
ต่างๆ	การจัดทำาต้นฉบับ	การจัดหน้าในงานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์	รวมถึงหลักการ
ออกแบบกราฟิกบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ	ฝึกออกแบบกราฟิกบน
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นงานชุดประกอบด้วย	ตราสัญลักษณ	์
สื่อสิ่งพิมพ์	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์		ฝึกทักษะการนำาเสนอผลงาน

0608342 การออกแบบกราฟิก 4 3(1-4-4)
 Graphic Design 4 
	 บุรพวิชา	:	0608341	
	 หลักการประเมินงานการออกแบบ	การวิเคราะห์ปัญหางาน
ออกแบบกราฟิกขององค์กรหรือสินค้า	การนำาผลการวิเคราะห์มาหาแนวทาง
แก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ถูกต้องตาม
หลักการ	การนำาข้อมูลและผลการวิจัยมาอ้างอิงเพื่อประกอบการพัฒนารูปแบบ	
กำาหนดให้ปฏิบัติงานเป็นโครงการ	ตามกระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ
กราฟิก	ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	ณ	สภาพปัจจุบัน	สรุปผลงานโดยการ
นำาเสนอผลงานได้อย่างถูกต้องตามหลักการนำาเสนอผลงาน

0608343 การออกแบบเว็บเพจ 3(1-4-4)
 Webpage Design 
	 หลักการ	เทคนิค	กระบวนการออกแบบและสร้างเว็บเพจ	การ
ตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ	การออกแบบส่ือโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต	การเช่ือมโยง
เว็บเพจ	และฝึกปฏิบัติโดยเลือกใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปที่เหมาะสม

0608344 การออกแบบลายผ้า 2(1-2-3)
 Fabric Pattern Design 
	 ความเป็นมา	หลักการ	แนวคิด	กระบวนการออกแบบและฝึก
ออกแบบลายผ้า

0608351 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 3(1-4-4)
 Product Design 3 
	 บุรพวิชา	:	0608252	
	 หลักการ	แนวคิด	กระบวนการ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภท
เฟอร์นิเจอร์ในสำานักงานและที่พักอาศัย	เน้นประโยชน์ใช้สอยและการใช้งาน
ที่สะดวกสบาย	การนำาข้อมูลและผลการวิจัยมาสนับสนุน	การทดสอบ	การ
ประเมินผลการออกแบบ		ฝึกทำาแบบร่าง	แผ่นนำาเสนอผลงาน	การเขียนแบบ
เพื่อการผลิต	และหุ่นจำาลอง	สรุปผลงานและนำาเสนอ

0608352 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 3(1-4-4)
 Product Design 4 
	 บุรพวิชา	:	0608351	
	 ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	การใช้กระบวนการวิจัย	วิเคราะห์	สังเคราะห์เพื่อนำามาพัฒนา
การออกแบบผลิตภัณฑ์		ฝึกออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ความรู้ที่ได้
จากศึกษา	สังเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ทำาแบบร่าง	แผ่นนำาเสนอผลงาน	
การเขียนแบบเพื่อการผลิต	และหุ่นจำาลอง	สรุปผลงานและนำาเสนอ



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 325

0608353 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 3(1-4-4)
 Material and Production  Process 
	 ประเภท	คุณสมบัติ	ของวัสดุในท้องถิ่น	และวัสดุอุตสาหกรรม	
กระบวนการ	 เทคนิค	 วิธีการ	 การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์	 การวิเคราะห์แนวโน้ม
การใช้วัสดุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

0608354 ศิลปหัตถกรรมประยุกต์ 2(1-2-3)
 Applied Handicraft 
	 ความเป็นมา	 แนวคิด	 และวิธีการในการสร้างสรรค์รูปแบบ
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น	 การประยุกต์รูปแบบและวิธีการให้เหมาะสมกับประโยชน์
ใช้สอยในวิถีชีวิตปัจจุบัน	และฝึกออกแบบ

0608355 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 2(1-2-3)
 Local Product Design and Development 
	 ความเป็นมา	แนวคิด	คุณสมบัติของวัสดุ	รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น	สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

0608356 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  2(1-2-3)
 Packaging  Design 
	 วิวัฒนาการ	ประเภท	โครงสร้างและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ชนิด
ต่างๆ	การเลือกใช้วัสดุสำาหรับงานบรรจุภัณฑ์	 	ฝึกออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยเน้น
ความคิดสร้างสรรค์	การประหยัดพลังงาน	ทรัพยากร	และลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม

0608361   ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ  3(3-0-6)
 English for Design 
	 คำาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ	 ฝึกการพูด	 การอ่าน	
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร	 แสดงความคิดเห็น	 นำาเสนอ
แนวความคิดและเนื้อหาของผลงานการออกแบบ

0608362 การจัดการธุรกิจออกแบบ 3(3-0-6)
 Design Business Management 
	 ศึกษาวิเคราะห์การประกอบธุรกิจด้านการออกแบบจากสถาน
ประกอบการท่ีประสบผลสำาเร็จเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถนำาความรู้
ที่ได้รับมาประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้

0608363 กฎหมายและมาตรฐานทางการออกแบบ  3(3-0-6)
 Laws and Standard Design 
	 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐาน
ทางการออกแบบและส่ือส่ิงพิมพ์		เกณฑ์มาตรฐานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

0608371 เทคนิคการนำาเสนอผลงาน 3(1-4-4)
 Presentation Techniques 
	 รูปแบบ	เทคนิคการนำาเสนองานด้วยวิธีต่างๆ	การส่ือความหมาย
ด้วยภาพและภาษา	การพัฒนาบุคลิกภาพ	การเขียนบท	การเสนอแนวคิด
ในการออกแบบ		และฝึกปฏิบัติการนำาเสนอผลงาน

0608372 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 3(2-3-4)
 Creative  Research  
	 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย	 การวิจัยทางศิลปะและการ
ออกแบบ	การอ่านรายงานวิจัย	 การนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในการ
ออกแบบ		ฝึกเขียนเค้าโครงวิจัยเชิงสร้างสรรค์

0608421 การออกแบบโฆษณา 2(1-2-3)
 Design  in  Advertising 
	 ความหมาย	ความสำาคัญ	ประเภท	และคุณสมบัติของส่ือโฆษณา
แบบต่างๆ	จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา	กระบวนการคิดสร้างสรรค์และ
การเลือกใช้สื่อวิเคราะห์งานโฆษณาในปัจจุบัน	ฝึกปฏิบัติงานออกแบบชุดสื่อ
โฆษณาอย่างเป็นระบบ

0608441 สัมมนาการออกแบบกราฟิก 3(1-4-4)
 Seminar in Graphic Design 
	 วิธีการ	ขั้นตอน	ประเภทของการจัดสัมมนา	วิธีการนำาเสนอ	
การจัดทำาเอกสารและส่ือประกอบการสัมมนา	จัดสัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
การออกแบบกราฟิก	ประเมินผลและทำารายงานสรุป

0608442 การออกแบบกราฟิกนิพนธ์  6(0-18-0)
 Thesis in Graphics  Design 
	 บุรพวิชา	:	0608342	
	 สร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกนิพนธ์	 เฉพาะบุคคลโดยใช้
กระบวนการวิจัย	 ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา	นำาเสนอผลงาน
พร้อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ

0608451 สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)
 Seminar in Product Design 
	 วิธีการ	ขั้นตอน	ประเภทของการจัดสัมมนา	วิธีการนำาเสนอ	
การจัดทำาเอกสารและสื่อประกอบการสัมมนา	 จัดสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์	ประเมินผล	และทำารายงานสรุป

0608452 การออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์  6(0-18-0)
 Thesis  in  Product Design 
	 บุรพวิชา	:	0608352	
	 สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์นิพนธ์	 เฉพาะบุคคลโดยใช้
กระบวนการวิจัย	 ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา	นำาเสนอผลงาน
พร้อมเอกสารประกอบและจัดแสดงผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณะ
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 เข้าใจทฤษฎี รู้วิธีปฏิบัติ พัฒนาความคิด สร้างสรรค์เศรษฐกิจและ
สังคม
 ความสำาคัญ
 หลกัสตูรมหาวทิยาลยัทักษณิยดึหลกัมาตรฐานวิชาการและวชิาชพี
ระดับอุดมศึกษา มุ่งผลิตกำาลังท่ีตอบสนองความต้องการของตลาด
แรงงานของทอ้งถิน่และภูมิภาคท้ังท่ีเป็นนกัวิชาการ นกัวิชาชพีทีม่คีวาม
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการรวมตัวเป็นตลาดเดียวกันของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้มีการเลือกวิชาเอกในสาขาอย่าง
เหมาะสม ในการจดัการกิจกรรมและประสบการณก์ารเรยีนรู ้โดยมุง่เนน้ 
ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติยึดหลักการร่วมมือกับสถานประกอบการ
และชุมชน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ ทักษะใน
วิชาชีพ การสื่อสาร และจรรยาบรรณต่อสังคม
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ความสามารถในการใช้เหตุผลและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ 
 2. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำาไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ด้านเศรษฐศาสตร์
 3. ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 4. สามารถนำาความรู้ไปประกอบอาชีพอย่างมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 14 หน่วยกิต
 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า   76 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   49 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   96 หน่วยกิต
 พื้นฐานเฉพาะด้าน  14 หน่วยกิต
 0703101 แคลคูลัสสำาหรับนักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6)
 0703102 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 2(2-0-4)
   สำาหรับนักเศรษฐศาสตร์
 0703201 การบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)
 0703202 การภาษีอากร 3(3-0-6)
 0703301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 วิชาเอก   76 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   49 หน่วยกิต
 0703111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)
 0703112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)
 0703211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)
 0703212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6)
 0703221 สถิติเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
 0703281 วิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
 0703282 กฎหมายสำาหรับนักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6)
 0703283 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ 3(2-2-5)
   นักเศรษฐศาสตร์
 0703284 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 2(1-2-3)
 0703285 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 2(1-2-3)
 0703321 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 0703322 เศรษฐมิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
 0703362 การวิเคราะห์โครงการ 3(3-0-6)
 0703381 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 2(1-2-3)
 0703391 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 2(1-2-3)
 0703441 เศรษฐกิจประเทศไทย 3(3-0-6)
 0703484 ความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับ 2(1-2-3)
   นักเศรษฐศาสตร์
 0703491 การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)
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 รายวิชา 0703484 มีการประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S (ระดับเป็น
ที่พอใจ) หรือ U (ระดับไม่เป็นที่พอใจ) ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนระดับ
เป็นที่พอใจ 
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   27 หน่วยกิต
1. ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  
 18 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
 0703311 พุทธเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
 0703331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 0703333 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อม 
 0703342 ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0703343 เศรษฐศาสตร์สถาบันการเงิน 3(2-2-5)
   ชุมชนรายย่อยและความอยู่ดีมีสุข
 0703354 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
 0703355 การคลัง 3(3-0-6)
 0703371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0703411 ประเด็นหัวข้อทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6)
 0703412 ประเด็นหัวข้อทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 2 3(3-0-6)
 0703421 จุลเศรษฐมิติสำาหรับการวิเคราะห ์ 3(2-2-5)
   ข้อมูลเชิงสำารวจของครัวเรือน
 0703461 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ
 0703332 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 0703341 เศรษฐกิจภูมิภาคและเมือง 3(3-0-6)
 0703351 การเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 0703352 การเงินธุรกิจสำาหรับนักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6)
 0703353 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0703361 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6)
 0703363 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
   และสถานประกอบการ 
 0703364 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
   ของสถานประกอบการ
 0703365 เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0703462 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0703463 ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
   การจัดการ 1

 0703464 ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
   การจัดการ  2
 0703481 เศรษฐศาสตร์เชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
 0703482 เศรษฐกิจฐานความรู้ 3(3-0-6)
 0703483 เศรษฐศาสตร์ชุมชนและ 3(3-0-6)
   การบริหารจัดการ
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อาเซียน
 0703372 การเงินระหว่างประเทศสำาหรับกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6)
 0703373 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   ของกลุ่มอาเซียน   
 0703374 โลจิสติกส์ในกิจกรรมการค้าในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6)
 0703375 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อมอาเซียน
 0703471 เศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)
 0703472 ภูมิรัฐศาสตร์อาเซียน 3(3-0-6)
 0703473 ภูมิเศรษฐกิจอาเซียน 3(3-0-6)
 0703474 ประเด็นคัดสรรทางเศรษฐกิจอาเซียน 3(2-2-5)
   กับเศรษฐกิจโลก
 0703475 ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐกิจอาเซียน 1 3(3-0-6)
 0703476 ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐกิจอาเซียน 2 3(3-0-6)
2. ให้เลือกเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์นอกกลุ่มท่ีเลือกในข้อ 1. 
 และ/หรือรายวิชาทางคณิตศาสตร์ และ/หรือสถิติ และ/หรือ 
 คอมพิวเตอร์ และ/หรือภาษา และ/หรือบัญชี และ/หรือ 
 บริหารธุรกิจ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยสาขาวิชาจะ 
 ประกาศรายวิชาที่นิสิตจะเลือกเรียนได้ในแต่ละปีการศึกษา
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
 0703492 การปฏิบัติงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-6-3)
 0703493 การฝึกงาน 3(0-9-0)
   หรือ
 0703494 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือใน
สถาบนัอดุมศกึษาอืน่ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจำาคณะ
และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรน้ันสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าว 
ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึง 
วันที่ขอโอน
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แผนการเรียนนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0703441	 เศรษฐกิจประเทศไทย	 3(3-0-6)	 0703492	 การปฏิบัติงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์	 3(0-9-0)

	 0703484	 ความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์	 2(1-2-3)	 	 หรือ	

	 0703491	 การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์	 3(2-2-5)	 0703494	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

	 0703...	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 0703...	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

	 0703...	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 17  รวมหน่วยกิต 3-6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  132  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0703202	 การภาษีอากร	 3(3-0-6)	 0705283	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับนักเศรษฐศาสตร์	 3(2-2-5)

	 0703322	 เศรษฐมิติเบื้องต้น	 3(3-0-6)	 0703391	 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์	 2(1-2-3)

	 0703362	 การวิเคราะห์โครงการ	 3(3-0-6)	 0703……	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0703381	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์	3	 2(1-2-3)	 0703……	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0703...	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0703……	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0703...	 วิชาเอกเลือก	 3(........)	 0703……	 วิชาเลือก	 3(........)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)

  รวมหน่วยกิต 17  รวมหน่วยกิต 19

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0703301	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 0703201	 การบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	 0703212	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	2	 3(3-0-6)

	 0703211	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	2	 3(3-0-6)	 0703282	 กฏหมายสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 0703281	 วิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)	 0705285	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์	2	 2(1-2-3)

	 0703284	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์	1	 2(1-2-3)	 0703321	 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 0703211	 สถิติเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)

  รวมหน่วยกิต 17  รวมหน่วยกิต 17

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(……..)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0703101	 แคลคูลัส	สำาหรับนักเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)

	 0703111	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)	 0703102	 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้นสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4)

	 	 	 	 0703112	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/60 

	 0703493	 การฝึกงาน	 3(0-9-0)	

  รวมหน่วยกิต 3



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558330
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คำาอธิบายรายวิชา

0703101 แคลคูลัสสำาหรับนักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6)
   Calculus for Economists 
   ศึกษาลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์สมการเชิง
อนุพันธ์ และการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์
0703102 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้นสำาหรับ 2(2-0-4)
   นักเศรษฐศาสตร์
   Introduction to Linear Algebra for Economists
   ศึกษาทฤษฎีเซต ระบบตัวเลข ตรรกศาสตร์ เมตริกซ์ และ
การกระทำาเชิงเมตริกซ์ การทำาให้เป็นเมตริกซ์เชิงทแยงมุม เมตริกซ์
สมมาตรและระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการหลายชั้น การเขียนการ
พิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์สำาหรับแบบจำาลองทางเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย
0703111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6)
   Microeconomics 1 
   ศึกษาลักษณะและวิธีการการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหา
พื้นฐานเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ 
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ดุลยภาพ
ของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ตลาดปัจจัย
การผลิตเบื้องต้น
0703112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)
   Macroeconomics 1 
   ศึกษาขอบเขตและเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ปัจจัยที่เป็นตัวกำาหนดรายได้ประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงรายได้
ประชาชาติ การเงนิและสถาบนัการเงนิ สาเหตแุละผลกระทบของภาวะ
เงนิเฟอ้และภาวะเงนิฝดื นโยบายการเงนิ นโยบายการคลงั การคา้และ
การเงินระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
0703201 การบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6) 
   Fundamental Accounting
      ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี  ขั้นตอนและ
กระบวนการในการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การเลือกใช้
ประเภทของสมุดรายวันขั้นต้น การบันทึกบัญชี การแยกประเภทบัญชี  
การจัดทำางบการเงินสำาหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และ
กิจการผลิต และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
0703202 การภาษีอากร 3(3-0-6)
   Taxation
   ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่บังคับใช้ 
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีโรงเรือน ภาษี
บำารุงท้องที่ และภาษีป้าย
0703211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)
   Microeconomics 2
   บุรพวิชา : 0703111
   วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและการประยุกต์ หลักการ
ผสมปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม หลักการเลือกผลผลิตร่วม การกำาหนด
ราคาสนิคา้ ปรมิาณผลผลิตในตลาดประเภทตา่งๆ โดยเนน้การประยกุต ์
การกำาหนดราคาปัจจัยการผลิตในตลาดประเภทต่างๆ ดุลยภาพทั่วไป
และเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น

0703212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6)
   Macroeconomics 2 
   บุรพวิชา : 0703112
   วิเคราะห์การกำาหนดรายได้ประชาชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดแรงงาน และตลาดต่างประเทศ  
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมของ 
นักเศรษฐศาสตร์สำานักต่างๆ การใช้นโยบายการเงินและการคลังและ
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ แบบจำาลองเศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบ
เศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด
0703221 สถิติเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
   Statistical Economics
   บุรพวิชา : 0703111 และ 0703112 
   ศึกษาเลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ 
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์สมการถดถอย 
และสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
0703281 วิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
   Evolution of Economic Thoughts
   ศึกษาวิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัย
กอ่นคลาสสกิจนถงึสมยัปัจจบุนั อนัประกอบดว้ย แนวคดิกอ่นคลาสสกิ 
คลาสสกิ สงัคมนยิม นโีอคลาสสกิ เคนส ์โพสตเ์คนสเ์ชยีน เศรษฐศาสตร์
สถาบันถึงเศรษฐศาสตร์ปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในแต่ละยุคสมัย 
ควบคู่ไปกับสาระสำาคัญของแต่ละแนวคิด
0703282  กฎหมายสำาหรับนักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6)
   Law for Economists 
   ศึกษากระแสของแนวคิดและหัวข้อกฎหมายแนว
เศรษฐศาสตร์ปัจจุบัน วิธีการนำาเอากฎหมายแนวเศรษฐศาสตร์มา
ใช้กฎหมายแนวเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยสิทธิกรรมสิทธิ์ สิทธิทรัพย์สิน
ทางปัญญา สัญญาและการละเมิดสัญญา และการวิเคราะห์กระบวน
ยุติธรรมด้านเศรษฐศาสตร์
0703283 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับ 3(2-2-5)
   นักเศรษฐศาสตร์  
   Computer Program for Economists
   ศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ผ่านระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เช่น Microsoft Excel, 
SPSS for windows, EViews และ TSP และการนำาเสนอผลการวเิคราะห์
0703284 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 2(1-2-3)
   English for Economists 1
   ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษา
อังกฤษที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เน้นการเรียนรู้ศัพท์พื้นฐานที่สำาคัญ
ทางเศรษฐศาสตรแ์ละศพัทท์างเศรษฐกจิทีใ่ชใ้นชวีติประจำาวนั พร้อมท้ัง
การนำาไปใชใ้นบรบิท ฝกึการอา่นและนำาเสนอขอ้มลูจากตาราง แผนภมู ิ
กราฟ ตัวชี้วัดและค่าสถิติทางเศรษฐกิจและสังคม
0703285 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 2(1-2-3)
   English for Economists 2
   บุรพวิชา : 0703284
   พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เน้นการนำาเสนอและอภิปราย
ประเดน็ทางเศรษฐศาสตรท์ีน่า่สนใจ พรอ้มทัง้ฝกึการอา่นบทความทาง
เศรษฐศาสตร์จากวารสารและตำาราเรียนทางเศรษฐศาสตร์
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0703301 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
   Managerial Accounting
   บุรพวิชา : 0703201
   ศกึษาวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระบบบญัช ีการนำาขอ้มลู
ทางการบญัชไีปใชป้ระโยชนด้์านการวางแผน การควบคมุ การประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร เทคนคิและแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และข้อจำากัดของการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
0703311 พุทธเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
   Buddhism Economics
   ศกึษาพฒันาการของเศรษฐศาสตร์เชิงพทุธในประเทศไทย  
ปรัชญา เป้าหมาย และผลกระทบของการดำาเนินธุรกิจตามแนว
เศรษฐศาสตร์ตะวันตกกับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ การตัดสินใจทาง 
การผลิต การตลาด การบริโภคตามแนวเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
0703321 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6)
   Introduction to Mathematical Economics
   บุรพวิชา : 0703101 และ 0703102 
   ศึกษาเครื่องมือและวิธีใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพื่อ
อธิบายตัวแปร ในทฤษฎีท่ีเก่ียวกับอุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีผู้บริโภค 
ทฤษฎหีนว่ยผลติ ดลุยภาพรายไดป้ระชาชาตแิละการคา้ระหวา่งประเทศ  
ทฤษฎีอัตราเงินเฟ้อ และการจ้างงานที่สัมพันธ์กับกับสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับ
ผลผลิต และความสัมพันธ์เชิงเส้นเบื้องต้น
0703322 เศรษฐมิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
   Introduction to Econometrics
   บุรพวิชา : 0703101 และ 0703221  
   ศกึษาวธิกีารทางเศรษฐมติ ิการสรา้งตวัแบบทางเศรษฐมติิ 
การประมาณคา่พารามเิตอรข์องตวัแบบเศรษฐมติ ิการตรวจสอบปัญหา
และการแกป้ญัหาท่ีเกิดกับตวัแบบเศรษฐมิต ิและโปรแกรมสำาเรจ็รปูใน
การวิเคราะห์ตัวแบบเศรษฐมิติ
0703331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)
   Human Resource Economics
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และ
ประชากร การตดัสนิใจลงทุนในมนษุย ์วิเคราะห์ปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่พลวตั
และการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ภาวะเศรษฐกจิและโครงสรา้งทางสงัคม 
การสาธารณสขุ การยา้ยถิน่ การศกึษาและการฝกึอบรม เทคโนโลยแีละ
โลกาภวิตัน ์เปรยีบเทยีบการวางแผนและการพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์น
ภาครฐัและเอกชน รวมถงึความสมัพันธร์ะหวา่งทรพัยากรมนษุยก์บัการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยวิเคราะห์และเปรียบเทียบกรณีศึกษาของประเทศ
ต่างๆ
0703332 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6)
   Labour Relations
   ศกึษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สถาบนัแรงงาน และระบบ
แรงงานสัมพันธ์ บทบาทและวัตถุประสงค์ของรัฐบาล สหภาพแรงงาน 
และนายจา้ง กฎเกณฑแ์ละกลไกท่ีกำาหนดความสมัพนัธร์ะหวา่งสถาบัน
ทั้งสาม การใช้หลักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของ
แรงงาน การกำาหนดค่าจ้าง สวัสดิการและการประกันสังคมในหน่วย
ธุรกิจและระดับมหภาค เปรียบเทียบกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานสัมพันธ์ในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศ

0703333 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อม  
   Environmental and Natural Resource Economics
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความขาดแคลนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายและมาตรการของรัฐใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
0703341 เศรษฐกิจภูมิภาคและเมือง           3(3-0-6)
   Regional and City Economy
   ศึกษาความหมาย ขอบเขต และวิธีการศึกษาเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและเมือง กฎเศรษฐศาสตร์ หลักการและปัจจัยของการจัดวาง
การผลิตของเศรษฐกิจภูมิภาคและเมือง เขตเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นที่ของเศรษฐกิจชาติ วิธีการวิเคราะห์และการจัดตั้งเศรษฐกิจเมือง  
ประชากรและทรัพยากรแรงงาน ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
การประเมินค่าทางเศรษฐกิจ และการเช่ือมโยงของเศรษฐกิจภูมิภาค
และเมือง
0703342 ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
   Economic Development Theory and Policy
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนา
เศรษฐกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการวางแผนเศรษฐกิจ
0703343 เศรษฐศาสตร์สถาบันการเงินชุมชนรายย่อย 3(2-2-5)
   และความอยู่ดีมีสุข  
   The Economics of Microfinance and Wellbeing   
   ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการใหบ้รกิารทางการเงิน
แก่ผู้มีรายได้น้อยและยากจน ทฤษฎีเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ความอยู่ด ี
มสีขุ ผลกระทบของระบบการเงนิในระดบัจุลภาคทีม่ตีอ่ความอยูด่มีสีขุ
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว และชุมชน ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจระดับมหภาค เปรียบเทียบรูปแบบและผลกระทบของระบบ
การเงินในชุมชน 
0703351 การเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
   Money and Financial Institutions 
   ศึกษาบทบาทและความสำาคัญของการเงิน บทบาทของ 
สินเชื่อที่มีต่อเศรษฐกิจ โครงสร้างและการกำาหนดอัตราดอกเบี้ย 
การดำาเนินงานและการบริหารจัดการของธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินอื่นๆ ตลาดการเงิน บทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลาง 
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันประกันเงินฝาก 
0703352 การเงินธุรกิจสำาหรับนักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6)
   Business Finance for Economists 
   ศึกษาหลักการบริหารการเงินธุรกิจ การจัดหาเงินทุน 
ระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน 
การวิเคราะห์โครงสร้างหนี้สิน การจัดการเงินทุนของกิจการทั้งใน 
ระยะสั้น และระยะยาว การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและ
ควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าเงินตามเวลา หลักการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน  
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0703353 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)
   Investment and Securities Analysis
   ศึกษาประเภทของหลักทรัพย์ ทฤษฎีการเลือกลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ปจัจยัทีก่ำาหนดราคาหลกัทรพัย ์ผลตอบแทนและความเสีย่ง
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ หลักการและการปฏิบัติข้ันพื้นฐานในการ
ลงทนุในหลักทรัพยท์ัง้การจัดการลงทนุของบคุคลและการจดัการลงทนุ
ของสถาบันการเงิน การประเมินสมรรถภาพของการจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์ 
0703354 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
   Economics  of  Money  and  Banking
   ศึกษามาตรฐานเงินตรา บทบาทของสินเชื่อ โครงสร้าง
และเคร่ืองมอืของตลาดการเงนิ ประเภทของผลตอบแทนของเครือ่งมอื 
ทางการเงิน ทฤษฎีการเลือกถือสินทรัพย์ ทฤษฎีการกำาหนดและ
โครงสรา้งของอตัราดอกเบีย้  ทฤษฎีและการจัดการของธนาคารพาณชิย ์
การดำาเนนินโยบายการเงนิของธนาคารกลาง ประสทิธภิาพของนโยบาย
การเงนิ การเงนิระหวา่งประเทศเกีย่วกบับญัชดีลุการชำาระเงนิและระบบ
อัตราแลกเปลี่ยน
0703355 การคลัง 3(3-0-6)
   Public Finance
   ศึกษาบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ การจัดสรร
สนิคา้และบรกิาร  รายรบัของรฐับาล รายจา่ยของรฐับาล หนีส้าธารณะ  
การคลังท้องถิ่น และนโยบายการคลัง
0703361 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6)
   Managerial  Economics 
   บุรพวิชา : 0703111
   ศกึษาหลกัเศรษฐศาสตรแ์ละเครือ่งมือทางคณติศาสตรท์ีใ่ช้
ในการตดัสนิใจ การนำาทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรม์าประยกุตใ์นการดำาเนนิ
ธุรกิจโดยวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุน การกำาหนดราคา 
การวางแผนกำาไร การพยากรณ ์หลักการตดัสนิใจภายใตค้วามเสีย่งและ
ความไม่แน่นอน
0703362 การวิเคราะห์โครงการ 3(3-0-6)
   Project Analysis
   ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ความ 
เป็นไปได้ของโครงการและกระบวนการวางแผนโครงการ วิเคราะห์
โครงการด้านเศรษฐกิจ การตลาด และการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์
โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  
0703363 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
   และสถานประกอบการ  
   Industry Economics and Enterprise  
   ศึกษาพื้นฐานเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์การประกอบ
การอุตสาหกรรม ความสำาคัญของอุตสาหกรรมต่อระบบเศรษฐกิจ 
โครงสร้างตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรม วิเคราะห์โครงการ
ลงทุนอุตสาหกรรม แหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การจัดการการผลิต 
แหล่งเงินทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรม และนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย
0703364 การจัดการโซ่อุปทานของสถานประกอบการ 3(3-0-6)
   Enterprise Supply Chain Management
   ศึกษาแนวคิด วิธีวิทยาและการจัดตั้งทางเศรษฐกิจด้าน 
พื้นฐานโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการพื้นฐานและ
หน้าที่ภายใต้ระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การจัดการ
กระบวนการบูรณาการในโซ่อุปทาน การนำามาใช้ด้านการปฏิบัติของ
สถานการณ์เศรษฐกิจ

0703365 เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Strategic Economics 
   ศกึษาถงึบทบาทของตลาดทีม่ผีลตอ่การดำาเนนิธุรกจิและ
ระบบเศรษฐกจิโดยสว่นรวม แนวคดิทฤษฎกีารจดัการทางการตลาดและ
โครงสร้างของตลาด การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการ
ของลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด การคาดคะเนส่วนประสม การวิเคราะห์
คู่แข่งขัน และการบริหารผลิตภัณฑ์ การกำาหนดราคา การตัดสินใจใน
การวางผลิตภัณฑ์ในตลาดแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและตลาดระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการกำาหนดและการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพ่ือการ
แข่งขันในระดับสากล
0703371 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   International Economics
   ศกึษาทฤษฎีและนโยบายการคา้ ทฤษฎีการเงนิ และทฤษฎี
การลงทุนระหว่างประเทศ แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การปรับ
ตัวของดุลการชำาระเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานระหว่าง
ประเทศ แนวคิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเชื่อมโยงของ
ระบบเศรษฐกิจโลก 
0703372 การเงินระหว่างประเทศสำาหรับกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6)
   International Monetary for ASEAN 
   ศึกษาระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินระหว่าง
ประเทศของกลุม่อาเซยีน ความรว่มมอืทางการเงนิและแนวคดิการเปดิ
เสรีด้านการเงินของกลุ่มอาเซียน แนวทางการรวมตัวของการพัฒนา
ตลาดทนุอาเซยีน และแนวทางการสง่เสรมิความรว่มมอืสกุลเงนิอาเซยีน
0703373 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   ของกลุ่มอาเซียน
   ASEAN International Business Management 
   ศึกษาความเป็นมา บทบาท และความสำาคัญของธุรกิจ
ระหวา่งประเทศของกลุม่ประเทศอาเซยีน ระเบยีบวธีิการคา้ การตลาด 
และการบริหารธุรกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน แนวทางในการส่งเสริม
การคา้ การลงทนุ การประกอบธรุกจิและการเคลือ่นยา้ยปจัจยัการผลติ
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน
0703374 โลจิสติกส์ในกิจกรรมการค้าในกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6)
   Logistics in the Foreign Trade Activity in ASEAN
   ศึกษาหัวข้อและนัยยะโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ  
วธิกีารศกึษา การเกดิขึน้ของโลจสิตกิสใ์นกจิกรรมการคา้ในกลุม่อาเซยีน  
การสง่ออกและนำาเขา้สนิคา้ ปญัหาทีส่ำาคญัดา้นโลจสิตกิสแ์ละการแกไ้ข
ปัญหา การทำาสัญญาการนำาเข้าและส่งออก ข้อตกลงในการตรวจสอบ
น้ำาหนักสินค้า หน้าที่ของพนักงานตรวจสอบเอกสาร การสร้างระบบ
การติดตามตรวจสอบข้อมูลโลจิสติกส์
0703375 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อมอาเซียน  
   Environmental and Natural Resource
   Management for ASEAN 
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพโดยทั่วไปและปัญหา
อปุสรรคของการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในอาเซยีน 
การพัฒนาที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
อาเซยีน และมาตรการในการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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0703381 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 2(1-2-3)
   English for Economists 3
   บุรพวิชา : 0703285
   การฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่นำาเสนอโครงการวจิยั
ทางเศรษฐศาสตร์
0703391 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 2(1-2-3)
                Seminar in Economics
   บรุพวชิา : นสิิตจะลงทะเบยีนได ้เม่ือสอบผ่านกลุม่วชิาเอก 
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ และนำาเสนอรายงาน
0703411 ประเด็นหัวข้อทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6)
   Current  Topics in Economic Theory 1
   ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในกลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
กำาหนดโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญโดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับ
รายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
0703412 ประเด็นหัวข้อทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 2 3(3-0-6)
   Current Topics in Economic Theory 2
   ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในกลุ่มวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
กำาหนดโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญโดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับ
รายวิชาประเด็นหัวข้อทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 1 และรายวิชาที่ระบุไว้
แล้วในหลักสูตร
0703421 จุลเศรษฐมิติสำาหรับการวิเคราะห ์ 3(2-2-5)
   ข้อมูลเชิงสำารวจของครัวเรือน  
   Microeconometrics for Household
   Survey Data Analysis   
   ศึกษาแนวคิดและวิธีการดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงสำารวจทางเศรษฐศาสตร์ในระดับครัวเรือน การประยุกต์หลักการ 
และเครื่องมือทางจุลเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำารวจ 
การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการภาครัฐที่มีต่อครัวเรือน การแก้
ปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม  
และการบูรณาการข้อมูลเชิงเทคนิคทางจุลเศรษฐมิติ
0703441 เศรษฐกิจประเทศไทย 3(3-0-6)
    Thai Economy
   วิเคราะห์โครงสร้าง ปัญหา นโยบาย แนวทางแก้ปัญหา
เศรษฐกิจที่สำาคัญ และพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ความเชื่อมโยงของ
ระบบเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
0703461 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)
   Health Economics
   ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริการ
สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของการบริการสุขภาพ การประกันสุขภาพ  
การคลงัสขุภาพ การคลงัสาธารณสขุ ประสทิธภิาพและความเสมอภาค
ในการเขา้รบับรกิารสขุภาพ การประเมินโครงการสขุภาพ การวเิคราะห์
ดชันสีขุภาพของประเทศต่างๆ และความสมัพันธข์องการพฒันาสขุภาพ
กับการพัฒนาประเทศ
0703462 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Ethics 
   ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีความสำาคญั และวธิกีารนำาจรยิธรรม
มาใชใ้นการดำาเนนิธรุกจิ แนวทางการเสริมสรา้งจรยิธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชพี ธรรมาภบิาล การแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
เน้นการใช้กรณีศึกษาเพื่อสร้างแนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม

0703463 ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
   การจัดการ 1  
   Current Topics in Managerial Economics 1  
   ศกึษาหวัขอ้ทีน่า่สนใจในกลุม่วชิาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 
กำาหนดโดยอาจารย์ หรือวิทยากรรับเชิญโดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับ
รายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
0703464 ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)       
   การจัดการ 2     
   Current Topics in Managerial Economics 2
   ศกึษาหวัขอ้ทีน่า่สนใจในกลุม่วชิาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 
กำาหนดโดยอาจารย์ หรือวิทยากรรับเชิญโดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนรายวิชา
ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์การจัดการ 1 กับรายวิชาที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร
0703471 เศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)
   World Economy 
   ศึกษาปัญหาเศรษฐกิจโลก อัตราและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศกำาลังพัฒนา ประเทศเกิดใหม่ รวมทั้งประเทศ
อุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาค การส่งผ่านทางเทคโนโลยี การ 
เคลื่อนย้ายทุน การบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการ
วิเคราะห์ทุนข้ามชาติในปัจจุบัน
0703472 ภูมิรัฐศาสตร์อาเซียน    3(3-0-6)
   ASEAN Geopolitics 
   ศึกษาความรู้และหัวข้อภูมิรัฐศาสตร์ ในฐานะวิชา  
เงื่อนไขของการเกิดวิชาภูมิรัฐศาสตร์ ความรู้วิชาภูมิรัฐศาสตร์ในยุค
อุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคั่ง รหัสภูมิรัฐศาสตร์
ของประเทศ การเปลี่ยนผ่านของภูมิเศรษฐกิจ การเปลี่ยนผ่านของ
เศรษฐกิจมหภาค เขตเสรีทางการค้า ความร่วมมือระหว่างชายแดน  
ลักษณะของรัฐที่ไร้ความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนผ่านของ
ภูมิการขนส่ง การเปลี่ยนผ่านของอำานาจทางการเมือง เวคเตอร์
ภูมิรัฐศาสตร์อาเซียน การคุกคามความมั่นคงของอาเซียน         
0703473 ภูมิเศรษฐกิจอาเซียน 3(3-0-6)
   ASEAN Geoeconomic
   ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานด้านภูมิเศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะห์  
มาตรวัดของพื้นท่ีการสื่อสารพลังเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ  
ความสามารถในการแข่งขันและการเปิดเศรษฐกิจ โซนเศรษฐกิจแบบ
เสรคีวามรว่มมอืระหวา่งชายแดน การสือ่สารกนับนเสน้ทางหลัก ความ
รว่มมอืทางเศรษฐกจิในกลุม่อาเซยีน การเปลีย่นผา่นในภมูภิาคอาเซยีน 
การพยากรณ์ภูมิเศรษฐกิจของอาเซียน
0703474 ประเด็นคัดสรรทางเศรษฐกิจอาเซียน 3(2-2-5)
   กับเศรษฐกิจโลก  
        Selected Topics in ASEAN and World Economy
      คัดสรรประเด็นทางเศรษฐกิจอาเซียนกับเศรษฐกิจโลก  
วเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบรปูแบบและปัจจัยในการพฒันาทางเศรษฐกจิ
ระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนและกลุ่มเศรษฐกิจที่สำาคัญอื่น โดยใช้
แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ จัดทำารายงาน 
นำาเสนอผลงาน และอภิปรายเป็นรายกลุ่ม
0703475 ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐกิจอาเซียน 1 3(3-0-6)
   Current Topics in ASEAN Economy 1
   ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในกลุ่มวิชาเศรษฐกิจอาเซียน
กำาหนดโดยอาจารย์ หรือวิทยากรรับเชิญโดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนกับ
รายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
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0703476 ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐกิจอาเซียน 2 3(3-0-6)
   Current Topics in ASEAN Economy 2
   ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจในกลุ่มวิชาเศรษฐกิจอาเซียน
กำาหนดโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญโดยเนื้อหาไม่ซ้ำาซ้อนรายวิชา
ประเด็นหัวข้อทางเศรษฐกิจอาเซียน 1 กับรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร
0703481 เศรษฐศาสตร์เชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
   Economics of Quality
   ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์เชิงคุณภาพ 
การประกันเศรษฐกิจด้วยคุณภาพ นัยยะและชนิดรายจ่ายเชิงคุณภาพ 
วธิกีารวเิคราะหร์ายจา่ยเชงิคณุภาพ การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะห์
ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ บัญชีและรายจ่ายเชิงคุณภาพ ความเป็น 
มาตรฐานของเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ การใช้ข้อมูลเก่ียวกับรายจ่าย
กับความสัมพันธ์เชิงคุณภาพสำาหรับการจัดการผู้จำาหน่าย โปรแกรม 
การประกนัเชงิคณุภาพ การเพ่ิมคณุภาพ และการลดตน้ทนุเชิงคณุภาพ
0703482 เศรษฐกิจฐานความรู้ 3(3-0-6)
   Knowledge based Economy 
   ศึกษาการก่อตัวของเศรษฐกิจเชิงคุณภาพใหม่ การเกิด
ตัวแปรของเศรษฐกิจฐานความรู้ นัยยะด้านเศรษฐกิจและคุณลักษณะ
ความรู้และข้อมูล ตลาดข้อมูล สินทรัพย์ทางปัญญาและกรรมสิทธิ์
ทางปัญญา วิธีการวัดและประเมินสินทรัพย์ที่ไม่ใช่วัตถุ บรรษัทเชิง
สรา้งสรรค์ธรุกจิดา้นนวตักรรมและธรุกจิอนิเตอรเ์นต็ รฐัและการกำากับ
เศรษฐกิจฐานความรู้ การก่อตัวและการรักษาทุนมนุษย์และทุนทาง
สังคมในองค์กร
0703483 เศรษฐศาสตร์ชุมชนและการบริหารจัดการ 3(3-0-6)
   Community Economics and Management 
   ศึกษาความหมาย รูปแบบ บทบาทและโครงสร้างชุมชน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาและการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน ระบบการเงินชุมชน 
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายชุมชนให้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

0703484 ความรับผิดชอบต่อสังคมสำาหรับ 2(1-2-3)
   นักเศรษฐศาสตร์  
   Social Responsibilities for Economists
   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและการจัดทำากิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อให้นิสิตมีจิตสำานึกต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
0703491  การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5)
               Introduction to Economic Research
   บรุพวชิา : นสิิตจะลงทะเบยีนได ้เมือ่สอบผ่านกลุม่วชิาเอก 
ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกิต ศกึษาระเบียบวธีิวิจยั พร้อมทัง้จดัทำาเคา้โครง
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ และนำาเสนอเป็นรายบุคคล
0703492 การปฏิบัติงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-6-3)
               Research Practicum in Economics
   บุรพวิชา : 0703491
   วจิยัประเดน็ทางเศรษฐศาสตร ์จดัทำารายงานและนำาเสนอ
ผลการวิจัยเป็นรายบุคคล
0703493 การฝึกงาน 3(0-9-0)
   Practicum
   ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงาน 
ภาครัฐ โดยใช้ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 
150 ชั่วโมง
0703494 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
     Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ 
โดยใช้ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ 
การปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา อย่างน้อย 300 ชั่วโมง
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 วิชาชีพเด่น เน้นจรรยาบรรณ สร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคม
 ความสำาคัญ
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งเป็น 
 กระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์และมี 
 ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี รวมทั้งศาสตร์อื่นที่ 
 สัมพันธ์กัน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมี 
 คุณลักษณะดังนี้
 1. มีความรู้ในทางทฤษฎี มีทักษะจากการฝึกปฏิบัติ และมีความ 
  สามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพบัญชีสู่การ 
  ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 3. สามารถบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศกบัวชิาชพีบญัชไีดอ้ยา่ง 
  เหมาะสม 
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี จำานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต
 วิชาแกน   42 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   33 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ (ฝึกงาน)   3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)

 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   93 หน่วยกิต
 วิชาแกน   42 หน่วยกิต
 0702111 หลักการตลาด 3(3-0-6)
 0702121 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
 0702211 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
 0702212 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
 0702213 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
 0702214 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5)
 0702215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
 0702216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
 0702251 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ 3(2-2-5)
 0702261 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
 0702311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0702312 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0702411 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5)
 0702412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   33   หน่วยกิต
 0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6)
 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6)
 0702222 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
 0702321 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
 0702331 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
 0702332 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
 0702341 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
 0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
 0702361 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0702421 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
 0702441 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
 วิชาเลือก   15 หน่วยกิต
 กำาหนดใหน้สิติเลอืกเรยีนรายวชิาเอกเลอืกไมน่อ้ยกวา่ 15 หนว่ยกติ  
 โดยให้เลือกเรียนวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และรายวิชา 
 ในกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้
 กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
 0702322 ระบบบัญชี 3(3-0-6)
 0702323 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6)
 0702324 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6)
 0702422 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5)
 กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
 0702333 การวางแผนกำาไรและการควบคุม 3(3-0-6)
 0702334 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0702431 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2554
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 0702432 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
 กลุ่มวิชาการตรวจสอบ
 0702442 การบัญชีนิติเวช 3(3-0-6)
 0702443 การตรวจสอบและควบคุม 3(3-0-6)
    ระบบสารสนเทศ
 0702444 สัมมนาการสอบบัญชี 3(2-2-5)
 0702445 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(2-2-5)
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
 0702252 การจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
 0702352 โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญช ี 3(2-2-5)
 0702353 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
    สารสนเทศทางการบัญชี
 0702354 การรักษาความปลอดภัยของระบบ 3(2-2-5)
    สารสนเทศและการควบคุม
 0702451 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
    ทางการบัญชี 
 กลุ่มวิชาภาษีอากร
 0702362 การวางแผนภาษี 3(3-0-6)

 0702461 สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2-5)
 กลุ่มอื่นๆ
 0702371 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6)
 0702372 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
 0702471 วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ (ฝึกงาน) 3 หน่วยกิต
 กำาหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาฝึกงาน โดยมีการประเมินผลแบ่งออก 
 เป็นระดับดีมาก (VG) ระดับดี (G) ระดับเป็นที่พอใจ (S) หรือระดับ 
 ไม่เป็นที่พอใจ (U)
 0702381 การฝึกงาน 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จำานวน 
ไมน่อ้ยกวา่ 6 หนว่ยกติ ทัง้นี ้โดยคำาแนะนำาและเหน็ชอบจากอาจารยท์ี่
ปรึกษา หรือเลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการประจำาส่วนงาน และได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ี
หลักสูตรนั้นสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปีนับถึงวันที่ขอโอน

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12
0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0000...... กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)
0000...... กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มภาษา 3(.........)
  หมวดวิชาเฉพาะ 6
0702111 หลักการตลาด 3(3-0-6)
0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6)
   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
  หมวดวิชาเฉพาะ 18
0702212 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
0702213 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
0702214 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5)
0702216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
0702222 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
0702261 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

   รวมหน่วยกิต   18

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
  หมวดวิชาเฉพาะ 3
0702121 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
0000...... กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มมนุษยศาสตร์ 3(.........)
  และสังคมศาสตร์
  หมวดวิชาเฉพาะ 12
0702211 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
0702215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6)
0702221 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6)
0702251 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ 3(2-2-5)
   รวมหน่วยกิต   15

แผนการเรียนนิสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต : สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี)

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(……..)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชิวิต	 3(3-0-6)	 0702111	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 0702121	 การบัญชีชั้นต้น	 3(2-2-5)	 0702122	 การบัญชีชั้นกลาง	1	 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0702212	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0702211	 หลักการจัดการ	 3(3-0-6)	 0702213	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0702215	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	 3(3-0-6)	 0702214	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)

	 0702221	 การบัญชีชั้นกลาง	2	 3(3-0-6)	 0702216	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	 3(3-0-6)

	 0702251	 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ	 3(2-2-5)	 0702261	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 0702312	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 3(2-2-5)	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 337

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0702332	 รายงานการเงินและการวิเคราะห์	 3(2-2-5)	 0702381	 การฝึกงาน		 3(0-9-0)

	 0702411	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)	 	 	 	

	 0702412	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(2-2-5)	 	 	 	

	 0702441	 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 0702...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 	 	 	

	 0702...	 วิชาเลือก.....(สัมมนา)	 3(2-2-5)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 3

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0702222	 การบัญชีต้นทุน	1	 3(3-0-6)	 0702331	 การบัญชีต้นทุน	2	 3(3-0-6)

	 0702311	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)	 0702341	 การสอบบัญชี	 3(3-0-6)

	 0702321	 การบัญชีชั้นสูง	1	 3(3-0-6)	 0702421	 การบัญชีชั้นสูง	2	 3(3-0-6)

	 0702361	 การภาษีอากร	2	 3(3-0-6)	 0702351	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(2-2-5)

	 0702...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 0702...	 วิชาเลือก	 3(.........)

	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 0702...	 วิชาเลือก	 3(.........)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556320

โครงสร้างรายวิชา เทียบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   69 หน่วยกิต
 วิชาแกน   ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   42 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   33 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ (ฝึกงาน) 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มวิชาเลือก
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา

 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   69 หน่วยกิต
 วิชาแกน   24 หน่วยกิต
 0702121 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
 0702214 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5)
 0702216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
 0702261 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
 0702311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0702312 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0702411 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5)
 0702412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   42 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   33 หน่วยกิต
 0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6)
 0702221 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6)
 0702222 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
 0702321 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
 0702331 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
 0702332 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
 0702341 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
 0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
 0702361 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0702421 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 0702441 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58
  หมวดวิชาเฉพาะ 15
0702311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
0702312 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
0702321 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
0702361 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
0702...... วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)
  หมวดวิชาเลือกเสรี 3
.............. วิชาเลือกเสรี 3(..........)
   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58
  หมวดวิชาเฉพาะ 3
0702381 การฝึกงาน 3(0-9-0)
   รวมหน่วยกิต   3

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59
  หมวดวิชาเฉพาะ 15
0702411 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5)
0702421 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
0702441 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
0702...... วิชาเอกเลือก 3(..........)
0702...... วิชาเอกเลือก 3(..........)
   รวมหน่วยกิต   15

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
  หมวดวิชาเฉพาะ 12
0702331 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
0702341 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
0702332 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
  หมวดวิชาเลือกเสรี 3
.............. วิชาเลือกเสรี 3(.........)

   รวมหน่วยกิต   15

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
  หมวดวิชาเฉพาะ 9
0702412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
0702...... วิชาเอกเลือก สัมมนา 3(2-2-5)
0702...... วิชาเอกเลือก 3(..........)

   รวมหน่วยกิต   9
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558338

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59

	 0702321	 การบัญชีชั้นสูง	1	 3(3-0-6)	 0702332	 รายงานการเงินและการวิเคราะห์	 3(2-2-5)
	 0702331	 การบัญชีต้นทุน	2	 3(3-0-6)	 0702412	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(2-2-5)
	 0702341	 การสอบบัญชี	 3(3-0-6)	 0702...	 วิชาเลือก	 3(........)
	 0702351	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(2-2-5)	 0702...	 วิชาเลือก	(สัมมนา)	 3(2-2-5)
	 0702361	 การภาษีอากร	2	 3(3-0-6)	 0702381	 การฝึกงาน	 3(0-9-0)
	 0702421	 การบัญชีชั้นสูง	2	 3(3-0-6)	 	 	 	
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 	 	  
  รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 15

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(……..)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0702122	 การบัญชีชั้นกลาง	1	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0702221	 การบัญชีชั้นกลาง	2	 3(3-0-6)

	 0702121	 การบัญชีชั้นต้น	 3(2-2-5)	 0702222	 การบัญชีต้นทุน	1	 3(3-0-6)

	 0702214	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)	 0702311	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0702216	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	 3(3-0-6)	 0702411	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)

	 0702261	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)	 0702441	 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน	 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 21

การบัญชี (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคปกติ

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 321

 วิชาเลือก   9 หน่วยกิต
 กำาหนดใหน้สิติเลอืกเรยีนรายวชิาเอกเลือกไมน่อ้ยกวา่ 6 หนว่ยกิต 
 โดยให้เลือกเรียนวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และรายวิชา 
 ในกลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้
 กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
 0702322 ระบบบัญชี 3(3-0-6)
 0702323 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6)
 0702324 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6)
 0702422 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5)
 กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
 0702333 การวางแผนกำาไรและการควบคุม 3(3-0-6)
 0702334 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0702431 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6)
 0702432 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
 กลุ่มวิชาการตรวจสอบ
 0702442 การบัญชีนิติเวช 3(3-0-6)
 0702443 การตรวจสอบและควบคุมระบบ 3(3-0-6)
    สารสนเทศ
 0702444 สัมมนาการสอบบัญชี 3(2-2-5)
 0702445 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(2-2-5)
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
 0702252 การจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
 0702352 โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญช ี 3(2-2-5)
 0702353 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
    สารสนเทศทางการบัญชี

 0702354 การรักษาความปลอดภัยของระบบ 3(2-2-5)
    สารสนเทศและการควบคุม
 0702451 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ 3(2-2-5)
    สารสนเทศทางการบัญชี 
 กลุ่มวิชาภาษีอากร
 0702362 การวางแผนภาษี 3(3-0-6)
 0702461 สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2-5)
 กลุ่มอื่นๆ
 0702371 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6)
 0702372 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
 0702471 วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5)
 วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ (ฝึกงาน) 3 หน่วยกิต
 กำาหนดใหน้สิติเรยีนรายวชิาฝกึงาน  โดยมกีารประเมนิผลแบง่ออก 
 เป็นระดับดีมาก (VG) ระดับดี (G) ระดับเป็นที่พอใจ (S) หรือระดับ 
 ไม่เป็นที่พอใจ (U)
 0702381 การฝึกงาน 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จำานวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ โดยคำาแนะนำาและเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือเลือกเรียนรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็น
ชอบของคณะกรรมการประจำาส่วนงาน และได้รับอนุมัติจากคณบดีท่ี
หลักสูตรนั้นสังกัด ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียน
เรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปีนับถึงวันที่ขอโอน

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000...... กลุ่มภาษา วิชาเลือก 3(3-0-6)
0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6)
0702221 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6)
0702222 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
0702311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
0702441 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
    
   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/57
0702332 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
0702412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
0702421 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
0702...... วิชาเอกเลือก สัมมนา 3(2-2-5)
.............. วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
   รวมหน่วยกิต   18

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เทียบหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ/ภาคสมทบ

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/56
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 2(2-0-4)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
0702121 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
0702216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
0702214 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5)
0702261 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
0702312 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
0702...... วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)
0702...... วิชาเอกเลือก 3(3-0-6)
   รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/57
0702321 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
0702331 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
0702341 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
0702361  การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
0702411 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5)
............. วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)
   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/57
0702381 การฝึกงาน 3(0-9-0)
   รวมหน่วยกิต   3

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58

	 0702312	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 0702...	 วิชาเลือก	 3(........)

	 0702...	 วิชาเลือก	 3(........)	

  รวมหน่วยกิต 9



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 339

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59

	 0702321	 การบัญชีชั้นสูง	1	 3(3-0-6)	 0702332	 รายงานการเงินและการวิเคราะห์	 3(2-2-5)

	 0702331	 การบัญชีต้นทุน	2	 3(3-0-6)	 0702412	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(2-2-5)

	 0702341	 การสอบบัญชี	 3(3-0-6)	 0702...	 วิชาเลือก	(สัมมนา)	 3(2-2-5)

	 0702351	 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี	 3(2-2-5)	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)

	 0702361	 การภาษีอากร	2	 3(3-0-6)	 0702381	 การฝึกงาน	 3(0-9-0)

	 0702421	 การบัญชีชั้นสูง	2	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)	 	 	  

  รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 15

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(……..)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0702122	 การบัญชีชั้นกลาง	1	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0702221	 การบัญชีชั้นกลาง	2	 3(3-0-6)

	 0702121	 การบัญชีชั้นต้น	 3(2-2-5)	 0702222	 การบัญชีต้นทุน	1	 3(3-0-6)

	 0702214	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(2-2-5)	 0702311	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0702216	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	 3(3-0-6)	 0702411	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2	 3(2-2-5)

	 0702261	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)	 0702441	 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน	 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 21

การบัญชี (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคสมทบ

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58 

	 0702312	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 3(2-2-5)	

	 0702...	 วิชาเลือก	 3(........)	

	 0702...	 วิชาเลือก	 3(........)	

  รวมหน่วยกิต 9



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558340
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556322

คำาอธิบายรายวิชา

0702111 หลักการตลาด 3(3-0-6)
   Principles of Marketing
   ศกึษาความหมายและความสำาคญัของการตลาด การแบง่
ส่วนตลาด การจำาแนกประเภทของสินค้า หน้าที่ทางการตลาด ความรู้
เบือ้งตน้เกีย่วกับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค สว่นประสมทางการตลาดและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด
0702121 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)
   Principles of Accounting
   ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ 
ของขอ้มลูทางการบญัช ีแมบ่ทการบญัช ีหลกัการและวธิกีารบนัทกึบัญชี
ตามหลกัการบญัชคีู่ ่การบนัทกึบญัชตีามวงจรบญัช ีการจดัทำางบทดลอง 
กระดาษทำาการ งบการเงินสำาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการ
ให้้บริการ ระบบใบสำาคัญ และระบบเงินสดย่อย โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ 
0702122 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6)
   Intermediate Accounting 1
   บุรพวิชา : 0702121  
   ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การ
จำาแนกประเภทสนิทรพัย ์การรบัรูแ้ละการวดัมลูคา่สนิทรพัย ์การตรีาคา 
การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบดุล และการ
เปิดเผยข้อมูล
0702211 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
   Principles of Management
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการ หน้าที่ในการจัดการ การ
วางแผน การจดัองคก์าร  การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การวางแผนกำาลงั
คน การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่า
ตอบแทน การเลื่อนขั้นความดีความชอบ สวัสดิการ การสร้างขวัญและ
กำาลงัใจของคนงาน โดยเนน้ระบบการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม การพฒันา
องค์การ และจริยธรรมในการจัดการ
0702212 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Law
   ศกึษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนนิธรุกจิ ท้ังกฎหมาย
แรงงาน กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการ
เงิน และสัญญาต่างๆ
0702213 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Finance
   ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายการเงิน เป้า
หมายและความสำาคัญของการจัดการการเงินของธุรกิจ รูปแบบของ
ธรุกจิทีม่ผีลทางภาษ ีเทคนคิของการวิเคราะหท์างการเงนิ หลกัเบ้ืองตน้
ในการจัดการการเงินของธุรกิจทั้งด้านการจัดหาเงินทุนและการจัดสรร
เงินทุน
0702214 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5)
   Business English 1
   ศึกษาคำาศัพท์ และสำานวนภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์และจุดประสงค์ในเชิงธุรกิจ ฝึกอ่านข้อความและเนื้อเรื่อง
ที่เกี่ยวกับธุรกิจจากเอกสารและสื่อต่างๆ และเขียนโต้ตอบ
0702215 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
   Microeconomics
   ศึกษาปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกำาหนด
อุปสงค์ อุปทาน และการทำางานของกลไกราคา ของสินค้า ทฤษฎี 
เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการ
ผลิต การกำาหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และ
ไม่สมบูรณ์แบบต่างๆ

0702216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
   Macroeconomics
   ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ 
พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออมและการลงทุน บทบาท
ของรัฐบาล ผลกระทบของภาคต่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ ปัญหา
เงินเฟ้อและเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ ปัญหาการว่างงาน ตลอดจนนโยบาย
ในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
0702221 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6)
   Intermediate Accounting 2
   บุรพวิชา : 0702121  
   ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับส่วนของเจ้าของ
และหนีส้นิ ประกอบดว้ยการจำาแนก ประเภทหนีส้นิ การรบัรูแ้ละการวดั
มูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบดุล และการเปิด
เผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดำาเนินงาน การแบ่ง
ผลกำาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและ
การชำาระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำากัด และบริษัทมหาชนจำากัด 
ตลอดจนการแสดงส่วนของเจ้าของในงบดุล การเปิดเผยข้อมูล และ
งบกระแสเงินสด
0702222 การบัญชีต้นทุน 1 3(3-0-6)
   Cost Accounting 1
   บุรพวิชา : 0702121  
   ศึกษาความสำาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กร
ธรุกจิ ความหมายของตน้ทนุตา่งๆ ระบบบญัชทีีใ่ชบ้นัทกึตน้ทุน วิธกีาร
บัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชี
ต้นทุนงานสั่งทำา ต้นทุนช่วงการผลิต ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานท่ี
บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม
0702251 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
   Principles of Information Systems
   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ บทบาท
และองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองคก์ร รปูแบบและโครงสรา้ง
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การ
สื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย โดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติ
0702252 การจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
   Database Management
   บุรพวิชา : 0702251  
   ศึกษาแนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบ
ฐานขอ้มลู รวมถงึวธิกีารจดัโครงสรา้ง วธิกีารออกแบบระบบฐานขอ้มลู
โดยใชแ้บบจำาลองขอ้มลูเชงิสมัพนัธ์ และการประยกุตร์ะบบจัดการฐาน
ข้อมูล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
0702261 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
   Taxation 1
   ศกึษาหลกัเกณฑ์ ์วธิกีารประเมิน และการจดัเกบ็ภาษอีากร
ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงิน
ได้บคุคลธรรมดา ภาษีเงนิได้นติิบคุคล ภาษมูีลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์์ 
และอื่น ๆ



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 341
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 323

0702311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Quantitative Analysis in Business
   ศกึษาหลกัและวิธกีารทางคณติศาสตร ์วิธโีปรแกรมเชงิเสน้ 
ทฤษฎเีกมและทฤษฎีควิ รวมทัง้การนำาความรูม้าประยกุตเ์พือ่แก้ปัญหา
ทางธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการ การตลาด การผลิต การควบคุม
สินค้าคงคลัง การเงิน และการบริหารบุคคล
0702312 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
   Business Ethics
   ศึกษาแนวคิด คุณค่า บทบาท ความสำาคัญ และวิธีการนำา
จรยิธรรมมาใชใ้นการดำาเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคมสว่นรวม
และสิง่แวดลอ้ม เนน้การฝกึใช้กรณศีกึษาเป็นตวัอยา่งเพือ่สรา้งแนวคดิ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
0702321 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
   Advanced Accounting 1
   บุรพวิชา : 0702122 , 0702221  
   ศึกษานโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางการบญัช ีและข้อผดิพลาด งบการเงนิระหวา่งกาล การบัญชสีำาหรบั
รายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศและการแปลงคา่งบการเงิน การบัญชี
สำานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจ
ฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชำาระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ
การบัญชีสำาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
0702322 ระบบบัญชี  3(3-0-6)
   Accounting System
   บุรพวิชา : 0702122, 0702221
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ การออกแบบ และวิธี
การวางระบบบัญชี ความสำาคัญของการควบคุมภายในต่อการวาง
ระบบบัญชี การออกแบบเอกสารทางการบัญชี และความสำาคัญของ
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์กับการวางระบบบัญชี
0702323 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3-0-6)
   Accounting for Specific Enterprises
   บุรพวิชา : 0702121
   ศกึษาลกัษณะการดำาเนนิงานเฉพาะกิจการ การบญัชแีละ
การควบคมุภายในเกีย่วกับสนิทรพัยห์นีสิ้น ส่วนของเจา้ของ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย รายงานผลการดำาเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงิน 
ของกิจการนั้นๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม 
การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์มรดกและทรัสตี การ
ประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น
0702324 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(3-0-6)
   Public Sector Accounting
   บุรพวิชา : 0702121
   ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์์ แนวคิดและพัฒนาการ
ด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ  ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาค
รัฐ การจัดทำารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงิน
ของแผ่นดิน
0702331 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6)
   Cost Accounting 2
   บุรพวิชา : 0702222
   ศึกษาการใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและ
ควบคุมการดำาเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่
แนน่อน ความสัมพนัธร์ะหวา่ตน้ทนุ ปริมาณและกำาไร ระบบตน้ทนุรวม 
ระบบต้นทุนผันแปร การงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกำาหนด
ราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

0702332 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
   Financial Reporting and Analysis
   บุรพวิชา : 0702122, 0702221 
   ศกึษารายงานการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูทางการบัญช ี
วธีิการและเครือ่งมอืในการวเิคราะหง์บการเงนิและข้อมลูทางการบัญชี
อื่นที่สำาคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่อ
งบ การเงนิจากการเลือกใชน้โยบายการบญัชทีีแ่ตกตา่งกนั ตลอดจนการ
วิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
0702333 การวางแผนกำาไรและการควบคุม 3(3-0-6)
   Profit Planning and Control
   บุรพวิชา : 0702122, 0702221 
   ศกึษาแนวคดิการวางแผนกลยทุธ ์บทบาทของการวางแผน
กำาไรและการควบคมุ รวมไปถงึการประเมนิผลงานขององคก์ารประเภท
ตา่งๆ โดยเนน้การวางแผนกลยทุธแ์ละการใชง้บประมาณเปน็เครือ่งมอื
ในการวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
การกำาหนดดชันชีีว้ดัผลการดำาเนนิงาน และการรายงานเพือ่การควบคมุ
และการบริหาร
0702334 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   Environmental Management Accounting
   บุรพวิชา : 0702122, 0702221
   ศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบเชิง
ลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทำา และวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนส่ิง
แวดลอ้มและประโยชน์ทางธรุกจิทีไ่ด้รบัจากการจดัการส่ิงแวดลอ้มท้ังท่ี
เปน็ตวัเลขทางการเงนิและไมเ่ปน็ตวัเลขทางการเงนิ การจัดทำารายงาน
ขอ้มลูการจดัการสิง่แวดล้อมเสนอต่อผูบ้รหิาร รวมทัง้การจดัทำารายงาน
การพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนเสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของ 
ISO หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
0702341 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
   Auditing
   บุรพวิชา : 0702122, 0702221 
   ศึกษาแนวคิดและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี 
กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและ
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี การทจุรติและข้อผดิพลาด การวางแผน
งานสอบบญัชี ความเสีย่งในการสอบบัญชีและความมีสาระสำาคัญ การ
ประเมนิความเสีย่ง หลกัฐานการสอบบญัช ีวธิกีารรวบรวมหลกัฐานและ
วิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบ
แจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษ
ทำาการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์์ หนี้สิน ส่วนของผู้้ถือ
หุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงาน
การตรวจสอบและรบัรองบญัชภีาษีอากร  แนวทางการตรวจสอบบญัชี
ด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
0702351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
   Accounting Information Systems
   บุรพวิชา : 0702121   0702251
   ศึกษาลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบ
สารสนเทศทางบญัช ีหลกัการจดัทำาเอกสารของธรุกจิ หลกัการวเิคราะห์
และฝึกออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพ้ืน
ฐาน  ระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศทางการบัญชเีกีย่วกบัวงจรรายได้ 
วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการ
เงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การ
ควบคมุภายใน ทางเดนิเอกสาร และสารสนเทศทางการบญัชทีีเ่ก่ียวขอ้ง
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0702352 โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชี 3(2-2-5)
   Software Packages for Accounting
   ศกึษาลกัษณะโดยทัว่ไปของโปรแกรมสำาเรจ็รปูสำาหรบังาน
บัญชีและการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับงานบัญชีในการจัดเตรียม
ข้อมูลทางการเงิน โดยแสดงผลในลักษณะของงบการเงินในรูปแบบ
ต่างๆ
0702353 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(2-2-5)
   สารสนเทศทางการบัญชี
   Accounting Information System Analysis
   and Design
   บุรพวิชา : 0702351
   ศกึษาแนวคดิ หลกัการวเิคราะห์และออกแบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทำาแบ
บนำาเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยคำานึงถึง
กระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
0702354 การรักษาความปลอดภัยของระบบ 3(2-2-5)
   สารสนเทศและการควบคุม
   Information System Security and Control
   บุรพวิชา : 0702351
   ศึกษาการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การ
สร้างระบบ การควบคมุระบบ และการประกนัคณุภาพระบบสารสนเทศ 
0702361 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
   Taxation 2
   บุรพวิชา : 0702122, 0702221, 0702261
   ศกึษาแนวคดิและความแตกตา่งระหว่างเกณฑก์ารรบัรู้ราย
ไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยตามหลกัการบญัชแีละการภาษีอากร การจดัทำากระดาษ
ทำาการเพื่อคำานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำาไร 
สทุธทิางการบญัชีการเงนิเปน็กำาไรสทุธทิางภาษอีากร การจดัทำารายงาน
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษ ีสรรพากร และการยืน่แบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร
0702362 การวางแผนภาษี 3(3-0-6)
   Tax Planning
   บุรพวิชา : 0702361 
   ศึกษาหลักการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ เพื่อ
ให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
0702371 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6)
   Business Statistics
   ศึกษาหลักสถิติ ค่าสถิติของตัวอย่างและค่าพารามิเตอร์
ของประชากร ทฤษฎีความนา่จะเปน็ ตวัแปรเชิงสุม่และคา่ทีค่าดไว ้การ
แจกแจงความนา่จะเปน็ การทดสอบสมมุตฐิาน การวิเคราะหส์หสมัพนัธ์
และการถดถอย การวิเคราะหอ์นกุรมเวลา สถิตท่ีิไม่ใช้พารามเิตอร ์เพือ่
การตัดสินใจทางธุรกิจ
0702372 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5)
   Statistics for Research
   บุรพวิชา : 0702371  
ศกึษาหลกัสถติแิละแนวคดิพืน้ฐานทางสถิตเิพือ่ใชใ้นการทำาวจัิยทางการ
บญัช ีโดยเนน้หลกัการเลอืกใชส้ถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปล
ความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

0702381 การฝึกงาน  3(0-9-0)
   Practicum
   ฝกึปฏบิตังิานในหนว่ยงานภาคเอกชนหรอืหนว่ยงานภาค
รัฐ เพื่อให้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานที่จริง โดยมีระยะเวลาในการ
ฝึกงานอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 8 สัปดาห์
0702411 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5)
   Business English 2
   บุรพวิชา : 0702214
   ฝกึใชภ้าษาองักฤษทีม่รีะดบัความซบัซอ้นมากขึน้เพือ่การ
สือ่สารเชงิธรุกจิโดยฝกึสนทนา จดบนัทกึขอ้ความ พดูและเขยีนรายงาน 
เขียนจดหมาย เขียนประกาศและประชาสัมพันธ์ 
0702412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)
   Strategic Management
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ และองค์ประกอบของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและ
ภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้้สภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลีย่นแปลง การนำากลยทุธ์ไปปฏบัิติ และการประเมนิผลกลยทุธ์ ์ความ
สัมพันธ์์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ 
ภายในองค์การ
0702421 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6)
   Advanced Accounting 2
   บุรพวิชา : 0702122, 0702221
   ศึกษาวิธีการบัญชีสำาหรับการรวมกิจการ การลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีสำาหรับกิจการร่วมค้า การจัดทำางบ
การเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม งบการเงินจากรายการที่บันทึกไวไม่
สมบูรณ์ และวิธีการบัญชีสำาหรับกองทุนและกิจการไม่หวังผลกำาไร
0702422 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5)
   Seminar in Financial  Accounting
   บุรพวิชา : 0702122, 0702221 
   ศกึษา วเิคราะห ์อภปิราย แนวทางการนำาแมบ่ทการบญัชี
และมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงิน
สำาหรบัองคก์ารประเภทตา่งๆ โดยใชก้รณศีกึษา บทความ เอกสารตา่งๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจน
ปญัหาดา้นการบญัชกีารเงนิและจรรยาบรรณวชิาชพี และนำาเสนอในรูป
แบบการสัมมนา
0702431 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6)
   Cost Management
   บุรพวิชา : 0702222 
   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนภายใต้สภาพแวดล้อมธุรกิจ
สมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิง
กลยุทธ์ ต้นทุนเป้าหมาย ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุน
ทันเวลา ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การบริหารสินค้าทันเวลา การ
วิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน และการวัดผลแบบดุลยภาพ
0702432 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
   Seminar in Managerial Accounting
   บุรพวิชา : 0702331 
   ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย บทบาทของการบัญชี
บริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชี
ในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษ
ทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และนำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
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0702441 การตรวจสอบภายในและ 3(3-0-6)
   การควบคุมภายใน 
   Internal Audit and Internal Control
   บุรพวิชา : 0702121  
   ศกึษาการกำากบัดแูลกจิการ วตัถปุระสงค์แ์ละองคป์ระกอบ
ของการควบคมุภายใน การควบคมุภายในตามแนวคดิของ COSO การ
จัดการความเสี่ยงขององค์การ (Enterprise Risk Management : ERM) 
ตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
แนวคดิการตรวจสอบภายในและการจดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
จรยิธรรมและมาตรฐานการปฏิบตังิานวิชาชพีตรวจสอบภายใน ประเภท
และขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่
สำาคัญขององค์การ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในต่อการทุจริตในองค์การ
0702442 การบัญชีนิติเวช 3(3-0-6)
   Forensic Accounting
   บุรพวิชา : 0702341  
   ศึกษาความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการ
บัญชีนิติเวช ความแตกต่างระหว่างการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบ
ทจุรติ  คณุสมบตัแิละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของนกับญัชนีติเิวช สถาบนั 
วิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อดำาเนินคดีในศาล
0702443 การตรวจสอบและควบคุม 3(3-0-6)
   ระบบสารสนเทศ  
   Information System Audit and Control
   บุรพวิชา : 0702341, 0702351, 0702441
   ศึกษาแนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนำาระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางการบัญชี การควบคุมภายใน
ของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และ
มาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผล ข้อมูล เทคนิคและการ
ตรวจสอบระบบบัญชีท่ีใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
ในการตรวจสอบ
0702444 สัมมนาการสอบบัญชี 3(2-2-5)
   Seminar in Auditing
   บุรพวิชา : 0702341 
   ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการสอบบัญชี ปัญหาในการ 
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และแนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา 
บทความและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชี และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และนำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา

0702445 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(2-2-5)
   Seminar in Internal Audit
   บุรพวิชา : 0702441  
   ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ 
และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหา ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน แนวทางแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ 
ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0702451 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ 3(2-2-5)
   สารสนเทศทางการบัญชี
   Seminar in Accounting Information
   Systems and Technology
   บุรพวิชา : 0702351  
   ศกึษา วเิคราะห ์และอภปิราย ปญัหาและประเดน็ปัจจบุนั
เกีย่วกบัการนำาเทคโนโลยมีาใชก้บัระบบสารสนเทศทางการบัญช ีโดยใช้
กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0702461 สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2-5)
   Seminar in Taxation
   บุรพวิชา : 0702361 
   ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็นที่น่าสนใจทาง
ภาษีอากร โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนคำาวินิจฉัยด้านภาษีอากร และ
คำาพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง นำาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
0702471 วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5)
   Accounting Research and Methodology
   บุรพวิชา : 0702122, 0702221 
   ศึกษาหลักการและระเบียบวิธีวิจัย การทำาวิจัยในรูป
แบบต่างๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี ฝึกเขียนโครงการวิจัย
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 จัดการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำาด้านบริหารธุรกิจ
 ความสำาคัญ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจเป็นการศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่ง 
 เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์และ 
 ความสามารถในด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งศาสตร์อื่นที่สัมพันธ์กัน
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ทั้งทฤษฎีและทักษะปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจ
 2. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการจัดการธุรกิจ 
  อย่างเป็นระบบ
 3. มคีวามรอบรู ้ใฝรู่ ้สูง้าน เปน็ผูน้ำาด้านบรหิารธรุกิจ และมจีรรยา 
  บรรณในการประกอบอาชีพ 
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตร  
4 ปี จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้างดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 52 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   42 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)

 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 52 หน่วยกิต
 0705111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 2(2-0-4)
 0705112 หลักการตลาด 3(3-0-6)
 0705113 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6)
 0705114 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
 0705115 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705116 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0705117 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6)
 0705118 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
 0705211 การบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)
 0705212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705213 การภาษีอากร 2(2-0-4)
 0705214 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)
 0705311 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 0705312 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6)
 0705313 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 0705314 การจัดการดำาเนินงาน 3(3-0-6)
 0705315 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
 0705411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   42 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนเพียงด้านเดียวจากการตลาด หรือการประกอบการ 
 และการจัดการ หรือการจัดการการค้าปลีก ดังนี้
1. การตลาด
 วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 0705321 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0705322 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)
 0705421 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)
 0705422 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 0705423 การวางแผนการตลาด 3(2-2-5)
 0705424 การวิจัยทางการตลาด 3(1-4-4)
 0705425 สัมมนาการตลาด 3(0-6-3)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต และให้เลือกเรียน 
 จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหรือ 
 บัญชีบัณฑิต และหรือเศรษฐศาสตรบัณฑิต อีกไม่น้อยกว่า 
 6 หน่วยกิต
 0705221 การตลาดสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 0705222 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0705223 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
 0705224 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3(3-0-6) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 345
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 327

 0705225 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 0705226 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
 0705227 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 0705228 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0705229 กลยุทธ์การตลาดโลก 3(3-0-6)
 0705316 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
 0705323 การตลาดทางตรง 3(3-0-6)
 0705324 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(3-0-6)
 0705325 การจัดการการค้าส่ง 3(3-0-6)
 0705326 การจัดซื้อ  3(2-2-5)
 0705327 การจัดการการขาย 3(2-2-5)
 0705328 การประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
 0705329 การจัดการงานโฆษณา 3(3-0-6)
 0705331 การจัดการการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6)
 0705373 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6)
 0705426 นโยบายการตลาด 3(3-0-6)
 0705427 การตัดสินใจทางการตลาด 3(2-2-5)
 0705428 กลยุทธ์การตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ     3(3-0-6)
 0705429 หัวข้อพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5)
2. การประกอบการและการจัดการ
 วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 0705341 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
 0705342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0705441 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0705442 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705443 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 3(2-2-5)
 0705444 การวิจัยทางการประกอบการ 3(2-2-5)
    และการจัดการ
 0705445 สัมมนาการประกอบการและการจัดการ 3(0-6-3)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต และให้เลือกเรียน 
 จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหรือ 
 บัญชีบัณฑิต และหรือเศรษฐศาสตรบัณฑิต อีกไม่น้อยกว่า 
 6 หน่วยกิต
 0705241 ภาวะผู้นำาทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705242 การสื่อสารองค์การ 3(3-0-6)
 0705243 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)   
 0705244 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705245 การจัดการโครงการธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705246 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
 0705247 การพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6)
 0705248 การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
 0705272 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
 0705316 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
 0705343 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6)
 0705344 การสร้างธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705345 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0705346 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6)
 0705347 นักบริหารจัดการมืออาชีพ 3(3-0-6)
 0705348 การจัดการสำานักงานสมัยใหม ่ 3(3-0-6)
 0705349 บริษัทจำาลอง 3(0-9-0)
 0705446 สินเชื่อทางธุรกิจ 3(2-2-5)

 0705447 การจัดการความหลากหลาย 3(3-0-6)
    และการเปลี่ยนแปลง
 0705448 นวัตกรรมการจัดการ 3(3-0-6)
 0705449 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 0705451 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)
 0705452 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 0705453 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
 0705454 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
 0705455 การจัดการธุรกิจร้านอาหาร 3(3-0-6)
 0705456 การจัดการธุรกิจการกีฬา 3(3-0-6)
 0705457 การจัดการธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ 3(3-0-6)
 0705458   การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)
 0705459 การจัดการธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6)
 0705461 การจัดการธุรกิจการขนส่ง 3(3-0-6)
 0705462 การจัดการธุรกิจให้บริการนำาเข้าและส่งออก 3(3-0-6)
 0705463 การวิเคราะห์การลงทุนและ 3(3-0-6)
    การจัดการในกลุ่มหลักทรัพย์
3. การจัดการการค้าปลีก
 วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 0705321 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0705371 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
    สำาหรับธุรกิจการค้าปลีก  
 0705372 การจัดการสินค้า 3(3-0-6)
 0705373 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6)
 0705471 การจัดการโซ่อุปทานและ 3(3-0-6)
    โลจิสติกส์ในการค้าปลีก
 0705472 การวิจัยทางการจัดการการค้าปลีก 3(0-6-3)
 0705473 สัมมนาการจัดการการค้าปลีก 3(2-2-5)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต และให้เลือกเรียน 
 จากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหรือ 
 บัญชีบัณฑิต และหรือเศรษฐศาสตรบัณฑิต อีกไม่น้อยกว่า 6  
 หน่วยกิต
 0705215 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
 0705271 การสื่อสารการตลาดการค้าปลีก 3(3-0-6)
 0705272 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
 0705273 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0705316 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
 0705327 การจัดการการขาย 3(2-2-5)
 0705343 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6)
 0705374 การวางแผนธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
 0705375 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0705376 การรักษาลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
 0705377 การจัดการร้านค้าและทำาเลที่ตั้ง 3(3-0-6)
 0705378 การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
 0705379 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
    กับชุมชนและรัฐบาล
 0705381 การจัดการการขายสินค้าแฟชัน 3(3-0-6)
 0705382 การจัดการการขายสินค้าตกแต่งบ้าน 3(3-0-6)
 0705383 การจัดการการขายสินค้าเครื่องครัว 3(3-0-6)
 0705384 เทคนิคการจัดเตรียมผักและ 3(2-2-5)
    ผลไม้ในธุรกิจค้าปลีก



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558346

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0705311	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 0705312	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0705313	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)	 0705314	 การจัดการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)

	 0705315	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)	 0705322	 การจัดการช่องทางการตลาด		 3(3-0-6)

	 0705321	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	 0705421	 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา		 3(3-0-6)

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(........)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0705115	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)	 0705118	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	 3(3-0-6)

	 0705117	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)	 0705211	 การบัญชีขั้นต้น	 3(2-2-5)

	 0705214	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(3-0-6)	 0705212	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 0705213	 การภาษีอากร	 2(2-0-4)

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 20

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556328

 0705385 เทคนิคการจัดเตรียมเนื้อสัตว์และ 3(2-2-5)
    อาหารทะเลในธุรกิจค้าปลีก
 0705386 การจัดการการขายสินค้าอาหารสด 3(3-0-6)
 0705387 การจัดการการขายอาหารแห้ง 3(3-0-6)
 0705388 การจัดการการขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 3(3-0-6)
    และโฮมแวร์
 0705389 การจัดการการขายสินค้าซอฟท์ไลน์ 3(3-0-6)
 0705428 กลยุทธ์การตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 0705446 สินเชื่อทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0705474 หลักความปลอดภัยในงานธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
 0705475 หัวข้อพิเศษทางการจัดการการค้าปลีก 3(2-2-5)

 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
 นสิติทีเ่ลอืกเรยีนด้านการจัดการการคา้ปลกี ใหเ้รยีนรายวชิาสหกจิ 
 ศึกษา ส่วนนิสิตที่เลือกเรียนด้านการตลาด หรือด้านการประกอบ 
 การและการจัดการให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
 0705491 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
 หรือ
 0705492 ประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 กำาหนดใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิา ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัทกัษณิหรอื
เลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจำาสว่นงานและไดร้บัอนมุติัจากคณบดีทีห่ลกัสตูรนัน้สงักดั 
ทั้งนี้รายวิชาดังกล่าวต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลา 
ไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการประกอบการและการจัดการ และวิชาเอกการจัดการการค้าปลีก

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56
    วิชาศึกษาทั่วไป 12  วิชาศึกษาทั่วไป 9
0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6) 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
.............. ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ 3(3-0-6)  วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 9
   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 5 0705112 หลักการตลาด 3(3-0-6)
0705111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 2(2-0-4) 0705113 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
0705116 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 0705114 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   17   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57 
   วิชาศึกษาทั่วไป 6  วิชาศึกษาทั่วไป 3
............. ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา 3(……..) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
............. กลุ่มบูรณาการ 3(1-6-2)  วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 11
   วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 9 0705118 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
0705115 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 0705211 การบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5)
0705117 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 0705212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
0705214 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 0705213 การภาษีอากร 2(2-0-4)
   วิชาเลือก  3   วิชาเลือก 3
0705...... ......................................... 3(..........) 0705...... ................................................ 3(.........)
   วิชาเลือกเสรี 3  วิชาเลือกเสรี 3
.............. ......................................... 3(..........) .............. ................................................ 3(.........)
      รวมหน่วยกิต   21   รวมหน่วยกิต   20

 การตลาด หลักสูตร 4 ปี

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0705111	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 2(2-0-4)	 0705112	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 0705116	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ	 3(2-2-5)	 0705113	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0705114	 หลักการจัดการ	 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 17  รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0705411	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	1	รายวิชา	
	 0705422	 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)	 0705491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 0705423	 การวางแผนการตลาด	 3(3-0-6)	 	 	 	
	 0705424	 การวิจัยทางการตลาด	 3(2-2-5)	 	 หรือ
	 0705425	 สัมมนาการตลาด	 3(3-0-6)	 0705492	 ประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-18-0)
	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 347

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0705111	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 2(2-0-4)	 0705112	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 0705116	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ	 3(2-2-5)	 0705113	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0705114	 หลักการจัดการ	 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 17  รวมหน่วยกิต 21

 การประกอบการและการจัดการ หลักสูตร 4 ปี

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(........)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0705115	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)	 0705118	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	 3(3-0-6)

	 0705117	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)	 0705211	 การบัญชีขั้นต้น	 3(2-2-5)

	 0705214	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(3-0-6)	 0705212	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 0705213	 การภาษีอากร	 2(2-0-4)

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0705311	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 0705312	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0705313	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)	 0705314	 การจัดการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)

	 0705315	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)	 0705342	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 0705341	 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		 3(3-0-6)	 0705442	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 18

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0705411	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	1	รายวิชา	

	 0705441	 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ		 3(2-2-5)	 0705491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

	 0705443	 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ		 3(2-2-5)	 	 หรือ	

	 0705444	 การวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ		 3(2-2-5)	 0705492	 ประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-18-0)

	 0705445	 การสัมมนาการประกอบการและการจัดการ		 3(0-6-3)	 	 	 	

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 	 	  

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558348

การจัดการการค้าปลีก หลักสูตร 4 ปี

 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0705111	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 2(2-0-4)	 0705112	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 0705116	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ	 3(2-2-5)	 0705113	 สถิติธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0705114	 หลักการจัดการ	 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต 17  รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มภาษา	 3(........)	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)

	 0705115	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)	 0705118	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	 3(3-0-6)

	 0705117	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)	 0705211	 การบัญชีขั้นต้น	 3(2-2-5)

	 0705214	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	1	 3(3-0-6)	 0705212	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 0705213	 การภาษีอากร	 2(2-0-4)

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 20

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/60 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/60

	 0705311	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	 0705312	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0705331	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)	 0705314	 การจัดการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)

	 0705315	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)	 0705371	 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับธุรกิจการค้าปลีก		3(2-2-5)

	 0705321	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	 0705372	 การจัดการสินค้า	 3(3-0-6)

	 0705373	 การจัดการการค้าปลีก	 3(3-0-6)	 0705...	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0705...	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0705...	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 0705...	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	  

  รวมหน่วยกิต 21  รวมหน่วยกิต 18

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/61 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/61

	 0705411	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	1	รายวิชา	

	 0705471	 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการค้าปลีก	 3(3-0-6)	 070541	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

	 0705472	 การวิจัยทางการจัดการการค้าปลีก	 3(2-2-5)	 	 	 	

	 0705473	 สัมมนาการจัดการการค้าปลีก	 3(3-0-6)	 	 	 	

	 0705...	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 	 	  

  รวมหน่วยกิต 15  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 349

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556330

โครงสร้างรายวิชา เทียบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต  
ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   54 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 - วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 - วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มวิชาเลือก
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
    ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   54 หน่วยกิต
 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
 0705212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705312 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705313 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 0705314 การจัดการดำาเนินงาน 3(3-0-6)
 0705315 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
 0705411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนเพียงด้านเดียวจากการตลาด หรือการประกอบการ
และการจัดการ หรือการจัดการการค้าปลีก ดังนี้
1. การตลาด
 วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 0705321 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0705322 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)
 0705421 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)
 0705422 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
 0705423 การวางแผนการตลาด 3(2-2-5)
 0705424 การวิจัยทางการตลาด  3(2-2-5)
 0705425 สัมมนาการตลาด 3(0-6-3)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 0705221 การตลาดสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 0705225 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

 0705226 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
 0705227 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 0705228 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0705229 กลยุทธ์การตลาดโลก 3(3-0-6)
 0705316 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
 0705324 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(3-0-6)
 0705328 การประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
 0705329 การจัดการงานโฆษณา       3(3-0-6)
 0705373 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6)
 0705426 นโยบายการตลาด 3(3-0-6)
 0705427 การตัดสินใจทางการตลาด 3(2-2-5)
 0705428 กลยุทธ์การตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 0705429 หัวข้อพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5)
2. การประกอบการและการจัดการ
 วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 0705341 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
 0705342 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0705441 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0705442 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705443 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 3(2-2-5)
 0705444 การวิจัยทางการประกอบการ 3(2-2-5)
    และการจัดการ 
 0705445 สัมมนาการประกอบการและการจัดการ  3(0-6-3)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 0705241 ภาวะผู้นำาทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705243 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)   
 0705245 การจัดการโครงการธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705246 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
 0705248 การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
 0705272 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
 0705316 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
 0705343 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6)
 0705344 การสร้างธุรกิจ 3(3-0-6)
 0705345 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0705347 นักบริหารจัดการมืออาชีพ 3(3-0-6)
 0705349 บริษัทจำาลอง 3(0-9-0)
 0705446 สินเชื่อทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0705447 การจัดการความหลากหลาย 3(3-0-6)
    และการเปลี่ยนแปลง
 0705448 นวัตกรรมการจัดการ 3(3-0-6)
 0705449 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 0705451 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)
 0705452 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 0705453 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
 0705454 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
 0705455 การจัดการธุรกิจร้านอาหาร 3(3-0-6)
 0705456 การจัดการธุรกิจการกีฬา 3(3-0-6)
 0705457 การจัดการธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ 3(3-0-6)
 0705458 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558350

 ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนปลาย 2/59
	 0705411	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	1	รายวิชา	
	 0705421	 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา	 3(3-0-6)	 0705491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 0705422	 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)	 	 หรือ	
	 0705423	 การวางแผนการตลาด	 3(2-2-5)	 0705492	 ประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-18-0)
	 0705424	 การวิจัยทางการตลาด		 3(2-2-5)	 	 	 	
	 0705425	 การสัมมนาทางการตลาด	 3(0-6-3)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58    

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 	 	 	
	 ........	 เลือกเสรี	 3(.........)	 	 	  
  รวมหน่วยกิต 9   

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 0705315	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0705322	 การจัดการช่องทางการตลาด	 3(3-0-6)
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0705312	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0705313	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)
	 0705212	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด	 3(3-0-6)	 0705314	 การจัดการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)
	 0705321	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)
	 	 	 	 ........	 เลือกเสรี	 3(.........)
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 21

การตลาด (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคปกติ

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 331

 0705459 การจัดการธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6)
 0705461 การจัดการธุรกิจการขนส่ง 3(3-0-6)
 0705462 การจัดการธุรกิจให้บริการ 3(3-0-6)
    นำาเข้าและส่งออก
 0705463 การวิเคราะห์การลงทุนและ 3(3-0-6)
    การจัดการในกลุ่มหลักทรัพย์
3. การจัดการการค้าปลีก
 วิชาบังคับ   21 หน่วยกิต
 0705321 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0705371 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
    สำาหรับธุรกิจการค้าปลีก  
 0705372 การจัดการสินค้า 3(3-0-6)
 0705373 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6)
 0705471 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
    ในการค้าปลีก
 0705472 การวิจัยทางการจัดการการค้าปลีก 3(2-2-5)
 0705473 สัมมนาการจัดการการค้าปลีก 3(0-6-3)
 วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 0705215 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
 0705271 การสื่อสารการตลาดการค้าปลีก 3(3-0-6)
 0705272 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
 0705316 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
 0705343 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6)
 0705374 การวางแผนธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
 0705375 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0705376   การรักษาลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)

 0705377 การจัดการร้านค้าและทำาเลที่ตั้ง 3(3-0-6)
 0705379 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
    กับชุมชนและรัฐบาล
 0705381 การจัดการการขายสินค้าแฟชัน 3(3-0-6)
 0705382 การจัดการการขายสินค้าตกแต่งบ้าน 3(3-0-6)
 0705383 การจัดการการขายสินค้าเครื่องครัว 3(3-0-6)
 0705384 เทคนิคการจัดเตรียมผักและ 3(2-2-5)
    ผลไม้ในธุรกิจค้าปลีก
 0705385 เทคนิคการจัดเตรียมเนื้อสัตว์ 3(2-2-5)
    และอาหารทะเลในธุรกิจค้าปลีก
 0705387 การจัดการการขายอาหารแห้ง 3(3-0-6)
 0705388 การจัดการการขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 3(3-0-6)
    และโฮมแวร์
 0705389 การจัดการการขายสินค้าซอฟท์ไลน์ 3(3-0-6)
 0705428 กลยุทธ์การตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 0705446 สินเชื่อทางธุรกิจ 3(2-2-5)
 0705474 หลักความปลอดภัยในงานธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
 0705475 หัวข้อพิเศษทางการจัดการการค้าปลีก 3(2-2-5)
 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
 นสิติทีเ่ลอืกเรยีนด้านการจัดการการคา้ปลกี ใหเ้รยีนรายวชิาสหกจิ
ศึกษา ส่วนนิสิตที่เลือกเรียนด้านการตลาด หรือด้านการประกอบการ
และการจัดการให้เลือกเรียนจากรายวิชา ต่อไปนี้
 0705491 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
    หรือ
 0705492 ประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

วิชาเอกการตลาด  เทียบหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ/ภาคสมทบ

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/56
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 0705315 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0705322 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)
0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม  3(2-2-5) 0705312 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 0705313 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
0705212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 0705314 การจัดการดำาเนินงาน 3(3-0-6)
0705321 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 0705...… เอกเลือก 3(.........)
      0705…... เลือกเสรี 3(.........)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   21

ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
0705..… เอกเลือก  3(..........)
0705..… เอกเลือก  3(..........)
0705…..  เลือกเสรี  3(..........)
     รวมหน่วยกิต   9

ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนปลาย 2/57
0705411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 0705491 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0705421 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)  หรือ
0705422 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 0705492 ประสบการวิชาชีพ 6(0-18-0)
0705423 การวางแผนการตลาด 3(2-2-5)
0705424 การวิจัยทางการตลาด 3(2-2-5)
0705425 การสัมมนาทางการตลาด 3(0-6-3)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   6

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



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 351

 ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนปลาย 2/59

	 0705411	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	1	รายวิชา	

	 0705421	 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา	 3(3-0-6)	 0705491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

	 0705422	 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ	 3(3-0-6)	 	 หรือ	

	 0705423	 การวางแผนการตลาด	 3(2-2-5)	 0705492	 ประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-18-0)

	 0705424	 การวิจัยทางการตลาด		 3(2-2-5)

	 0705425	 การสัมมนาทางการตลาด	 3(0-6-3)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58    

 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

	 ........	 เลือกเสรี	 3(.........)	 	 	  

  รวมหน่วยกิต 9

การตลาด (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคสมทบ

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58

	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 0705315	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0705322	 การจัดการช่องทางการตลาด	 3(3-0-6)

	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 0705312	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0705313	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 0705212	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)	 0705314	 การจัดการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)

	 0705321	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)

	 	 	 	 ........	 เลือกเสรี	 3(.........)

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 21



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558352

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58
 0705314	 การจัดการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)
	 0705...	 วิชาเลือก	 3(........)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)
  รวมหน่วยกิต 9

การประกอบการและการจัดการ  (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคปกติ

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0705312	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0705313	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)
	 0705212	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)	 0705342	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ	 3(2-2-5)
	 0705315	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)	 0705442	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 0705341	 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		 3(3-0-6)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)
	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59

	 0705411	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	1	รายวิชา	

	 0705441	 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ	 3(2-2-5)	 0705491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)

	 0705443	 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ		 3(2-2-5)	 	 หรือ	

	 0705444	 การวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ		 3(2-2-5)	 0705492	 ประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-18-0)

	 0705445	 การสัมมนาการประกอบการและการจัดการ		 3(0-6-3)	 	 	 	

	 0705...	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

การประกอบการและการจัดการ (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคสมทบ

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0705312	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0705313	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)
	 0705212	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)	 0705342	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ	 3(2-2-5)
	 0705315	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)	 0705442	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 0705341	 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม		 3(3-0-6)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)
	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58
 0705314	 การจัดการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)
	 0705...	 วิชาเลือก	 3(........)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(........)
  รวมหน่วยกิต 9

 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59

	 0705411	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 	 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	1	รายวิชา	
	 0705441	 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ	 3(2-2-5)	 0705491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 0705443	 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ		 3(2-2-5)	 	 หรือ	
	 0705444	 การวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ		 3(2-2-5)	 0705492	 ประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-18-0)
	 0705445	 การสัมมนาการประกอบการและการจัดการ		 3(0-6-3)	 	 	 	
	 0705...	 วิชาเลือก	 3(........)	 	 	  
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 353

การจัดการการค้าปลีก (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคปกติ

การจัดการการค้าปลีก (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคสมทบ

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)
	 0705212	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)	 0705312	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 0705321	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	 0705313	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)
	 0705373	 การจัดการการค้าปลีก	 3(3-0-6)	 0705315	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)
	 0705371	 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับธุรกิจการค้าปลีก		3(2-2-5)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)
	 	 	 	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58
 0705372	 การจัดการสินค้า	 3(3-0-6)	 	 	 	
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)	 	 	 	
  รวมหน่วยกิต 9

 ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
	 0705314	 การจัดการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)	 0705491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 0705411	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	 	 	 	
	 0705471	 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการค้าปลีก	 3(3-0-6)	 	 	 	
	 0705472	 การวิจัยการจัดการการค้าปลีก	 3(2-2-5)	 	 	 	
	 0705473	 สัมมนาการจัดการการค้าปลีก	 3(0-6-3)	 	 	 	
	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)	 	 	 	
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 3  ภาคเรียนต้น 1/58 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนปลาย 2/58
	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)
	 0705212	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ	 3(3-0-6)	 0705312	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 0705321	 พฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	 0705313	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)
	 0705373	 การจัดการการค้าปลีก	 3(3-0-6)	 0705315	 การจัดการการตลาด	 3(3-0-6)
	 0705371	 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับธุรกิจการค้าปลีก		 3(2-2-5)	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)
	 	 	 	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 21

 ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน 3/58
 0705372	 การจัดการสินค้า	 3(3-0-6)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)
	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.........)
  รวมหน่วยกิต 6

 ชั้นปีที่ 4  ภาคเรียนต้น 1/59 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/59
	 0705314	 การจัดการดำาเนินงาน	 3(3-0-6)	 0705491	 สหกิจศึกษา	 6(0-18-0)
	 0705411	 การจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)
	 0705471	 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการค้าปลีก	 3(3-0-6)
	 0705472	 การวิจัยการจัดการการค้าปลีก	 3(2-2-5)
	 0705473	 สัมมนาการจัดการการค้าปลีก	 3(0-6-3)
	 0705...	 วิชาเลือก	 3(.........)
  รวมหน่วยกิต 18  รวมหน่วยกิต 6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558354

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 333

คำาอธิบายรายวิชา

0705111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 2(2-0-4)
   Introduction to Business
    ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ หลักการจัดการ การ
ผลิต การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและงบประมาณ 
สถาบนัการเงิน การประกอบธุรกิจขนาดย่อม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ   
0705112 หลักการตลาด 3(3-0-6)
   Principles of Marketing
   ศึกษาความหมาย หลักการ และความสำาคัญของการ
ตลาด  บทบาท หนา้ที ่และผลกระทบทีส่ำาคญัของการตลาดต่อเศรษฐกิจ
และสังคม สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการตลาด  
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และ
จริยธรรมของนักการตลาด
0705113 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6)
   Business Statistics
   ศึกษาสถิติที่ใช้ในทางธุรกิจ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การแปลความ
หมายค่าทางสถิติ และการนำาเสนอผลการวิเคราะห์
0705114 หลักการจัดการ 3(3-0-6)
   Principles of Management
   ศึกษาความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความ
สำาคญัของการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัการทรพัยากร
มนษุย ์ การนำาและการควบคมุ การจดัการการเปลีย่นแปลง การพฒันา
องค์การ  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
0705115 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Laws
   ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดองค์การธุรกิจ การ
ประกอบกจิกรรมทางธรุกจิ ตราสารทางการเงนิ ตราสารทนุ และตราสาร
หนี้
0705116 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)
   Computer Programming in Business
   ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์การเลอืกและ
ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมสำาเร็จรูปอื่นเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ
0705117 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
   Microeconomics
   ศกึษาปญัหาพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ อุปสงค ์อปุทาน ความ
ยดืหยุน่ และการประยกุต ์ทฤษฎีพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎีการผลติ และ
ต้นทุนการผลิต ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดการแข่งขันสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ รวมทั้งตลาดปัจจัยการผลิตเบื้องต้น

0705118 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
   Macroeconomics
   ศึกษาขอบเขตและเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค 
การบริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ การนำาเข้าและการ
ส่งออก รายได้ประชาชาติ ดุลยภาพและการเปลี่ยนแปลง การเงินและ
การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ วัฏจักรธุรกิจ เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ
0705211 การบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)
   Fundamental Accounting
   ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี ข้ันตอนและ
กระบวนการ การวเิคราะหร์ายการคา้ การเลอืกใชป้ระเภทของสมดุราย
วนั การบันทกึบญัช ีการแยกประเภทบัญชี การจัดทำางบการเงนิสำาหรับ
กิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า และกิจการการผลิต รวมทั้งการ
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
0705212 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Quantitative Analysis in Business
   ศกึษาหลกัการ วธีิการและตัวแบบทางคณติศาสตรใ์นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ การใช้ตัวแบบเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับการจัดการ การตลาด การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง 
การเงิน และการบริหารงานบุคคล
0705213 การภาษีอากร 2(2-0-4)
   Taxation
   ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรที่บังคับใช้ 
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีโรงเรือน ภาษีบำารุงท้องที่ และภาษี
ป้าย
0705214 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)
   Business English 1
   ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ คำาศัพท์ 
สำานวนที่ใช้ในธุรกิจ การอ่านคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  รูป
แบบการเขียนจดหมาย ประกาศ และการส่งข่าวสารเก่ียวกับงานทาง
ด้านธุรกิจ
0705215 ภาษาอังกฤษสำาหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
   English for Retail Business 
   ศกึษาและฝกึฝนการอา่น เขียน และสนทนาภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าปลีก

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนปลาย 2/57
0705313 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 0705491 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
0705314 การจัดการดำาเนินงาน 3(3-0-6)
0705411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
0705471 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
   ในการค้าปลีก
0705472 การวิจัยทางการจัดการการค้าปลีก 3(2-2-5)
0705473 สัมมนาการจัดการการค้าปลีก 3(0-6-3)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   6
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0705221 การตลาดสัมพันธ์ 3(3-0-6)
   Relationship Marketing
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาแนวคิดและการจัดการความสัมพันธ์ทางการตลาด
ขององค์การธุรกิจ กระบวนการสร้าง รักษา และพัฒนาความสัมพันธ์
แบบยั่งยืนกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ความสำาคัญของคุณภาพ
สินค้าและบริการ การสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึง
พอใจสูงสุด โดยมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดเป็นสำาคัญ  
0705222 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   Marketing for Social and Environment
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับธุรกิจ การ
ดำาเนินงานทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในลักษณะครบวัฏจักรธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด
เพื่อสิ่งแวดล้อม การทำาธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม การใช้
หลักการตลาดสำาหรับธุรกิจที่ไม่แสวงหากำาไร การสนับสนุนจากภาครัฐ
และองคก์ารพฒันาสงัคม รวมทัง้การสรา้งจติสำานกึในการรบัผดิชอบตอ่
สังคม
0705223 การตลาดบริการ 3(3-0-6)
   Service Marketing
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาแนวคิดและกลยุทธ์การตลาดบริการ ลักษณะของ
ธุรกิจบริการ พฤติกรรมผู้บริโภคและการเผชิญหน้าบริการ การจัดการ
ผลิตภัณฑ์ การกำาหนดราคา การจัดการช่องทางการจัดจำาหน่าย การ
สื่อสารการตลาด กระบวนการบริการ หลักฐานทางกายภาพ และการ
จัดการบุคคลสำาหรับธุรกิจบริการ การจัดการ อุปสงค์และสามารถใน
การผลิตบริการ การตลาดสัมพันธ์ และประเด็นจริยธรรมสำาหรับธุรกิจ
บริการ
0705224 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3(3-0-6)
   Agricultural Marketing
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาลักษณะท่ัวไป การเคลื่อนไหวของราคา หน้าที่
ทางการตลาด ปญัหาและระบบการตลาดของสินคา้เกษตรกรรม สถาบัน
และองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติผลการเกษตร บทบาทของรฐับาลทีมี่ตอ่
การตลาดสินค้าเกษตรกรรม ระบบช่องทางการจัดจำาหน่ายสินค้าและ
ผลิตผลทางการเกษตร และจริยธรรมวิชาชีพ
0705225 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
   Industrial Marketing
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาความหมายและประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม 
ลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้า ระบบการจัดซื้อและการวางแผนการ
ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม นโยบายผลิตภัณฑ์ การกำาหนดลูกค้าเป้า
หมายและการกำาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และจริยธรรม
วิชาชีพ
0705226 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
   Marketing for Tourism Industry
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาความหมายและประเภทของอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยว กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยว การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของผู้
บรโิภค กระบวนการขาย กลยทุธใ์นการกำาหนดตำาแหนง่ผลติภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจัดจำาหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

0705227 การตลาดข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)
   Cross-cultural Marketing
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาแนวคิดด้านการตลาดและพฤติกรรมศาสตร์ 
เพื่อสร้างความเข้าใจพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ โครงสร้าง
กระบวนการตัดสินใจ การควบคุมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการ
สื่อสารในองค์การและระหว่างองค์การ
0705228 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   International Marketing
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาหลักการ แนวคิด และแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ
การตลาดระหวา่งประเทศ ระบบธรุกจิและปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ แนวคิดด้านการตลาดไร้พรมแดน กลยุทธ์การตลาด
ระหว่างประเทศ การส่งสินค้าออก การสั่งสินค้าเข้า และการลงทุนใน
ต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาที่มีผลต่อการดำาเนินงานด้านการตลาด
ระหว่างประเทศ และประเด็นปัญหาการตลาดระหว่างประเทศที่เกี่ยว
เนื่องกับจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
0705229 กลยุทธ์การตลาดโลก 3(3-0-6)
   Global Marketing Strategies
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาลักษณะและบทบาทของตลาดโลกที่มีผลต่อการ
ดำาเนินธุรกิจ แนวทางการเข้าสู่ตลาดโลก การแข่งขันในตลาดโลก 
พฤติกรรมของตลาดและการแบ่งส่วนตลาด รูปแบบการบริโภคของ
ตลาด การสง่เสรมิการตลาดโลกในปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต และ
จริยธรรมวิชาชีพ
0705241 ภาวะผู้นำาทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Leadership in Business
   บุรพวิชา : 0705114
   ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎภีาวะผูน้ำา ปจัจยัทีก่ำาหนดคณุลกัษณะ
ผู้นำา วิธีการจัดการพฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ ภาวะผู้นำา
ทางธุรกจิทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจ ความสำาเรจ็และความลม้เหลวของกลุม่ 
และการปรับตัวของผู้นำาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
0705242 การสื่อสารองค์การ 3(3-0-6)
   Organizational Communication
   ศึกษาความสำาคัญ ปัญหา เทคนิค ทฤษฎีและรูปแบบ
ตา่งๆ ของการสือ่สารองคก์าร รวมทัง้พฤตกิรรมของบคุคล สิง่แวดลอ้ม
ในองค์การและปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารองค์การ เพื่อนำา
ไปสู่การสื่อสารองค์การที่มีประสิทธิภาพ โดยศึกษาจากทั้งองค์การที่
ประสบความสำาเร็จและล้มเหลว
0705243 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
   Organization Behavior
   บุรพวิชา : 0705114
   ศึกษาวิวัฒนาการองค์การ ประเภทองค์การตามแนวคิด
ต่างๆพฤติกรรมการทำางาน ทัศนคติ ความพึงพอใจ ขวัญและกำาลังใจ
ของพนักงาน การกระตุ้นและการจูงใจ พฤติกรรมกลุ่มภายในองค์การ 
การแสดงออก ความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของกลุ่ม และการตรวจ
สอบควบคุม
0705244 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Environment Management
   ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ
องค์การธุรกิจ อิทธิพลและผลกระทบของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อการ
ประกอบธุรกจิ แนวทางแกไ้ข ปรับปรงุ และพฒันาเพือ่การบรหิารจดัการ
องค์การธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคำานึงถึงความสอดคล้อง 
เหมาะสม และตระหนักถึงการเป็นบรรษัทภิบาล
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0705245 การจัดการโครงการธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Project Management
   ศกึษาหลกัการจดัการโครงการธุรกจิ การวางแผน การเขยีน 
การจัดทำา การควบคุมและการประเมินโครงการธุรกิจ ฝึกจัดทำาและนำา
เสนอโครงการธุรกิจ
0705246 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
   Community Business Management
   ศึกษาหลักการและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการธุรกิจ
ชมุชน  การรวมกลุม่สมาชกิ การวางแผน การดำาเนนิการ การตลาด การ
มส่ีวนร่วมของชมุชนและจรยิธรรมการจดัการธุรกจิชมุชน ตลอดจนการ
ศึกษาดูงานในชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีและประสบความสำาเร็จ
0705247 การพัฒนาทีมงาน 3(3-0-6)
   Team Development
   ศกึษาหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีและความสำาคญัของทมีงาน  
กระบวนการ ขั้นตอน และรูปแบบของทีมงาน การสร้างและพัฒนาทีม
งานให้มีประสิทธิภาพ และบทบาทของสมาชิกในทีมงาน
0705248 การจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6)
   Conflict Management
   บุรพวิชา : 0705114
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแย้งในองค์การ 
เทคนิคและกระบวนการจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลุ่มและ
องคก์าร รวมถงึแนวทางในการจดัการกบัความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้โดยเรยีน
รู้จากกรณีศึกษา  
0705271 การสื่อสารการตลาดการค้าปลีก 3(3-0-6)
   Retail Marketing Communication
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาแนวคิด และความสำาคัญของการสื่อสารการตลาด
ในธุรกิจค้าปลีก รูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน 
และการวางแผนการสื่อสารการตลาดสำาหรับธุรกิจค้าปลีก
0705272 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
   Electronic Commerce
   ศึกษาลักษณะโครงสร้างธุรกิจและตัวแบบทางธุรกิจ การ
ประกอบธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักการดำาเนินธุรกิจและการ
จัดการ การวางแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ ระบบการชำาระเงิน การ
ดำาเนินงานและการจัดส่ง การสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างระบบ
ความปลอดภัยให้กับธุรกิจ  โดยคำานึงถึงจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ทางอินเทอร์เน็ต  ตลอดจนฝึกปฏิบัติการทำาธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต
0705273 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
   Consumer Protection Laws
   บุรพวิชา : 0705115
   ศึกษาแนวคิดและความสำาคัญของกฎหมายคุ้มครองผู้
บริโภค  สิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค บทบาทหน้าที่หน่วย
งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค หลักกฎหมายต่างๆ ที่
มีวัตถุประสงค์พื้นฐานเพื่อการพิทักษ์ป้องกันสิทธิและประโยชน์ของผู้
บริโภค
0705311 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
   Managerial Accounting
   บุรพวิชา : 0705211
   ศกึษาวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระบบบญัช ีการนำาขอ้มลู
ทางการบญัชไีปใชป้ระโยชนด้์านการวางแผน การควบคมุ การประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร เทคนคิและแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล ตลอดจนประโยชน์และข้อ
จำากัดของการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ

0705312 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Finance
   บุรพวิชา : 0705211
   ศกึษาขอบเขต บทบาท หนา้ที ่เปา้หมาย และความสำาคญั
ของการจัดการการเงินขององค์การธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทาง
ภาษี เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการการเงินธุรกิจ การ
จัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน การเลือกใช้เครื่องมือและตราสาร
ใหม่ๆ สำาหรับการบริหารการเงิน
0705313 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
   Human Resource Management
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  องค์ประกอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผน
กำาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบำารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ การ
ฝกึอบรมและพฒันา การจดัการผลการปฏบิตังิาน การจา่ยคา่ตอบแทน 
แรงงานสัมพันธ์ การจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  
ตลอดจนจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
0705314 การจัดการดำาเนินงาน 3(3-0-6)
   Operations Management
   ศึกษาแนวคิดและหลักการการจัดการดำาเนินงาน การ
วางแผน  การปฏิบัติการและการควบคุมการดำาเนินงาน เทคนิคการ
พยากรณ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี การวางแผนกำาลัง
การผลิต การเลือกทำาเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ การวางแผน
การผลิตรวม การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผน
ความต้องการวัสดุ การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การจัดตาราง
การผลิต การจัดการโครงการ
0705315 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
   Marketing Management
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาการปรับตัวทางการตลาดสู่เศรษฐกิจใหม่ การ
วางแผนกลยุทธ์การตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด การรวบรวมสารสนเทศและการวิจัยการ
ตลาด การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้ซื้อ การตลาดเป้าหมาย การ
กำาหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การจัดการการบริการ การ
พัฒนา กลยุทธ์ราคา การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน 
การจัดการการสือ่สารตลาดแบบบูรณาการ และจรยิธรรมทางการตลาด
0705316 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
   Business English 2
   บุรพวิชา : 0705214
   ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ คำาศัพท์ 
สำานวนที่ใช้ในธุรกิจที่สูงกว่าภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 การเขียนจดหมาย 
บันทึกการประชุม การเตรียมและนำาเสนองานทางธุรกิจ
0705321 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
   Consumer Behaviors
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า  กระบวนการซื้อ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิน
ใจ การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติและการ
เปลี่ยนทัศนคติ และอิทธิพลทางสังคม  
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0705322 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)
   Marketing Channels Management
   บุรพวิชา : 0705112
   ศกึษาบทบาทและความสำาคญัของการจดัการชอ่งทางการ
ตลาด  ระบบของช่องทางการตลาด  ช่องทางการตลาดกับส่วนประสม
ทางการตลาดอื่นๆ การออกแบบและการคัดเลือกช่องทางการตลาด 
การบริหารช่องทางการตลาดภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่
เปลี่ยนไป การจัดการข้อโต้แย้ง และจริยธรรมวิชาชีพ
0705323 การตลาดทางตรง 3(3-0-6)
   Direct Marketing
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาหลักการ แนวคิด และปัจจัยท่ีมีผลกระทบในการ
เลือกใช้กลยุทธ์การตลาดทางตรง วิธีการ กลยุทธ์ และจริยธรรมวิชาชีพ
ที่ใช้ในการดำาเนินการตลาดทางตรง
0705324 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(3-0-6)
   Marketing Information System
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการตลาด 
กระบวนการพฒันาและการจดัการระบบสารสนเทศทางการตลาด การ
ประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการสว่นประสมทางการตลาด 
การวางแผน การพยากรณ ์การวิจยัตลาด และการควบคมุทางการตลาด
0705325 การจัดการการค้าส่ง 3(3-0-6)
   Wholesaling Management
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาบทบาทและหน้าท่ีของคนกลางท่ีมีต่อธุรกิจการค้า
ส่ง ระบบเศรษฐกิจและสังคม การดำาเนินงานของผู้ค้าส่งในการซื้อและ
การจำาหน่ายสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การให้บริการ และการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
0705326 การจัดซื้อ  3(2-2-5)
   Purchasing
   ศกึษาหลักการจดัซ้ือ ความสมัพนัธข์องงานการจัดซือ้กบังา
นอืน่ๆ การจดัองคก์ารในฝา่ยจดัซือ้ การกำาหนด คณุสมบตั ิจำานวนและ
เวลาในการจัดซื้อ การเลือกแหล่งซื้อ วิธีการจัดซื้อ การจัดซื้อเพื่อขาย 
การจัดซ้ือเพื่อผลิต และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้าน 
จัดซื้อ รวมถึงการฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อ
0705327 การจัดการการขาย 3(2-2-5)
   Sales Management
   บุรพวิชา : 0705112 
   ศึกษาหลักการ ความสำาคัญของการจัดการการขาย การ
จดัองคก์ารในฝ่ายขาย หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการฝา่ยขาย
และพนักงาน การกำาหนดแผนกลยุทธ์การขาย การกำาหนดอาณาเขต
การขาย การพยากรณ์การขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย และ
จริยธรรมของนักขายตลอดจนฝึกปฏิบัติด้านการจัดการการขาย
0705328 การประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 
   Public Relations
   บุรพวิชา : 0705112 
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ บทบาทและความ
สำาคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือ โครงสร้างและลักษณะงานการ
ประชาสัมพันธ์ จริยธรรมในงานการประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์

0705329 การจัดการงานโฆษณา 3(3-0-6)
   Advertising Management
   บุรพวิชา : 0705315
   ศกึษาบทบาท และความสำาคญัของการจัดการงานโฆษณา 
การจัดองคก์ารในฝา่ยโฆษณา ความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบั
งานโฆษณา การวางแผน การกำาหนดวตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์งบประมาณ 
และการวัดประสิทธิผลของงานโฆษณา บทบาทของรัฐที่มีต่องาน
โฆษณาและความรับผิดชอบของผู้ทำาโฆษณาที่มีต่อสังคม
0705331 การจัดการการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6)
   Sales Promotion Management
   บุรพวิชา : 0705315
   ศึกษาบทบาท และความสำาคัญของการส่งเสริมการขาย  
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการขาย  การ
กำาหนดวัตถุประสงค์  การวางแผน  การกำาหนดกลยุทธ์  การส่งเสริม
การขาย การจัดทำางบประมาณ  การวัดและประเมินประสิทธิผลของ
การส่งเสริมการขายของกิจการ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมของ
การดำาเนินการส่งเสริมการขาย
0705341 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
   Small Business Management
   ศึกษาความหมาย ความสำาคัญ และประเภทของธุรกิจ
ขนาดย่อม รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การ
จัดการด้านการตลาด การดำาเนินงาน การผลิต การเงินและบัญชี และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
0705342 ระบบสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)
   การจัดการทางธุรกิจ  
   Information Systems for
   Business Management
   บุรพวิชา : 0705116
   ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ทั้งในรูปเอกสารการประมวลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการตัดสินใจทางการจัดการธุรกิจ และฝึกปฏิบัติ
0705343 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 3(3-0-6)
   Franchise Business Management
   บุรพวิชา : 0705111
   ศึกษาความหมาย ลักษณะ ประเภท และความสำาคัญ 
กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของธุรกิจแฟรนไชส์ การตลาด การจัดการ การ
จัดหาเงินทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ การ
สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์ การติดต่อและการจัด
ทำาสัญญาธุรกิจกับผู้ให้สิทธิทางการค้า  และแนวทางการสร้างความ
เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างผู้ให้สิทธิทางการค้า
กับผู้รับสิทธิทางการค้า
0705344 การสร้างธุรกิจ 3(3-0-6)
   Venture Initiation
   บุรพวิชา : 0705111
   ศึกษาแนวคิด วิธีการสร้างธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบ
การ การวิเคราะห์ การประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการสร้าง
ธุรกิจ การจัดทำาแผนธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจโดยคำานึงถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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0705345 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   International Business Management
   บุรพวิชา : 0705111
   ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการทางการจัดการที่เกิดข้ึนใน
องค์การธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ
โดยคำานงึถงึการเปลีย่นแปลงท่ีเปน็พลวัต การมีจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบต่อประชาคมโลก
0705346 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6) 
   Quality Management and Productivities
   ศกึษาความสำาคญั แนวคดิ ววิฒันาการและหลกัการจดัการ
คุณภาพและการเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต เทคนิค
และโปรแกรมสำาหรบัการจดัการคณุภาพและการเพิม่ผลผลติ มาตรฐาน
คุณภาพและรางวัลคุณภาพทั้งระดับชาติและระดับสากล
0705347 นักบริหารจัดการมืออาชีพ 3(3-0-6)
   Professional Managers
   ศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะนักบริหารจัดการมืออาชีพที่
พึงประสงค์ ความเป็นนักบริหารจัดการมืออาชีพ การเรียนรู้ การรับรู้ 
ภาวะผู้นำา วุฒิภาวะทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ในการทำางานร่วมกับ 
ผูอ้ืน่ ความรับผดิชอบ คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชพี
0705348 การจัดการสำานักงานสมัยใหม ่ 3(3-0-6)
   Modern Office Management
   ศกึษาหลกัการและวธิกีารจดัการสำานกังานสมยัใหม ่ระบบ
สำานักงานอัตโนมัติ การออกแบบสำานักงาน การจัดการงานจัดเก็บ
เอกสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ทางธุรกิจ
0705349 บริษัทจำาลอง 3(0-9-0)
   Dummy Company
   ฝึกปฏิบัติการประกอบการธุรกิจในบริษัทจำาลองโดยเน้น
การพัฒนาคุณลักษณะผู้ประกอบการท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ ประเมิน
และนำาเสนอผลการดำาเนินงานในรูปแบบการประชุม สัมมนา รวมทั้ง
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง  
0705371 ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
   สำาหรับธุรกิจการค้าปลีก                           
   Database and Information
   Technology for Retail Business
   บุรพวิชา : 0705116
   ศึกษาระบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก การนำาระบบ
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์มาประยุกต์กับธุรกิจค้าปลีก และฝึกปฏิบัติ
0705372 การจัดการสินค้า 3(3-0-6)
   Merchandise Management
   ศึกษาการวางแผน การเลือกสินค้า ระบบการจัดซื้อ การ
จัดซื้อสินค้าตามประเภทของสินค้า การบริหารกลุ่มสินค้า การบริหาร
สนิคา้คงคลงั การจดัสรรสินคา้สูร่า้นคา้ปลกี รวมถึงนโยบายและวธีิการ
ตั้งราคาสำาหรับธุรกิจค้าปลีก
0705373 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6)
   Retail Management
   บุรพวิชา : 0705112 
   ศึกษาหลักการการจัดการการค้าปลีก การจัดรูปองค์การ 
การเลอืกทีต่ัง้ การจดัร้านคา้ การจดัซือ้ การกำาหนดนโยบายสนิเช่ือ การ
กำาหนดราคา การใชต้ราหรอืเครือ่งหมายการคา้ เทคนิคการคา้ปลกีและ
จริยธรรมวิชาชีพ

0705374 การวางแผนธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5)
   Retail Business Planning
   ศกึษาความสำาคญั องคป์ระกอบ และขัน้ตอนการวางแผน
ธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ
ค้าปลีก การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ การทำา
แผนการตลาด การจัดการและโครงสรา้งองคก์าร การดำาเนนิการทางการ
เงนิ การวเิคราะหค์วามเสีย่งทีมี่ผลตอ่การดำาเนนิธรุกจิคา้ปลกี ฝกึปฏบิตัิ
และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
0705375 การจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   International Retail Business Management
   บุรพวิชา : 0705228
   ศึกษาหลักการ แนวคิด กลยุทธ์ ระบบธุรกิจและปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ การส่งออกและการนำา
เข้าสินค้า การลงทุนในต่างประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาในการดำาเนิน
ธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
0705376 การรักษาลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
   Customer Retention in Retail Business
   ศึกษาหลักการ ความสำาคัญ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
รกัษาลกูคา้ในธุรกิจคา้ปลีก การเสรมิสรา้งความผกูพนัของลกูคา้ท่ีมตีอ่
องคก์ารธุรกจิการคา้ปลีก กระบวนการพฒันากจิกรรมทางการตลาดของ
ธุรกิจค้าปลีก 
0705377 การจัดการร้านค้าและทำาเลที่ตั้ง 3(3-0-6)
   Store and Location Management
   ศึกษาความสำาคัญของทำาเลที่ต้ัง การเลือกทำาเลที่ตั้ง
สำาหรับธุรกิจค้าปลีก การประมาณการความต้องการซื้อ  การวางแผน
การใช้พื้นที่ การออกแบบ การจัดวาง การจัดแสดงสินค้า และการจัด
บรรยากาศภายในร้านค้า และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
0705378 การจัดการการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง 3(3-0-6)
   Purchasing and Inventory Management
   ศึกษาหลักของการจัดซื้อสินค้าสำาหรับธุรกิจค้าปลีก 
กลยุทธ์และการดำาเนินงานการจัดซื้อ การจัดองค์การ วิธีการจัดซื้อ 
การกำาหนดและการตรวจสอบคณุสมบติัของสนิคา้ การกำาหนดปริมาณ
และจังหวะเวลาในการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
0705379 ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
   กับชุมชนและรัฐบาล  
   Relations of Retail Business with
   Communities and Government
   ศกึษาบทบาท ความสำาคญั แนวคดิ เครือ่งมอื เทคนิค และ
การวางแผนในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจค้าปลีกกับชุมชน
และรัฐบาล รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
0705381 การจัดการการขายสินค้าแฟชัน 3(3-0-6)
   Fashion Product Sales Management
   ศึกษาหลักการการจัดการการขายสินค้าแฟชัน ความ
รู้เกี่ยวกับสินค้าแฟชัน สีสัน รูปแบบการแต่งกาย พฤติกรรมการ
ซื้อ วงจรผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
การจัดการแสดงสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการขาย และศึกษาดูงานใน 
สถานประกอบการ
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0705382 การจัดการการขายสินค้าตกแต่งบ้าน 3(3-0-6)
   Home Decorative Product Sales Management 
   ศกึษาหลักการการจดัการการขายสินคา้ตกแตง่บา้น ความ
รู้เกี่ยวกับสินค้าตกแต่งบ้าน สไตล์และแนวโน้มความนิยม พฤติกรรม
การซ้ือ วงจรผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ  
การจัดการแสดงสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการขาย และศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
0705383 การจัดการการขายสินค้าเครื่องครัว 3(3-0-6)
   Kitchenware Product Sales Management
   ศึกษาหลักการการจัดการการขายสินค้าเครื่องครัว 
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องครัว เทคโนโลยี รูปแบบและการใช้งาน
สินค้าเคร่ืองครัว  สไตล์และแนวโน้มความนิยม พฤติกรรมการ
ซื้อ วงจรผลิตภัณฑ์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
การจัดการแสดงสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการขาย และศึกษาดูงานใน 
สถานประกอบการ
0705384 เทคนิคการจัดเตรียมผักและ 3(2-2-5)
   ผลไม้ในธุรกิจค้าปลีก
   Preparation Techniques for
   Fruits and Vegetables in Retail Business
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัเทคนคิการจดัเตรยีมผกัและผลไมใ้น
ธุรกิจค้าปลีก ประเภทและคุณสมบัติของผักและผลไม้ หลักการจัดเก็บ
ให้ถูกสุขลักษณะ อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม หลักการตัดแต่งผัก
และผลไม ้เทคนคิการบรรจเุพือ่แยกจำาหนา่ย การจดัเรยีงขึน้ช้ันตามหลกั
การจัดแสดงสินค้า ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และฝึกปฏิบัติ
0705385 เทคนิคการจัดเตรียมเนื้อสัตว์และ 3(2-2-5)
   อาหารทะเลในธุรกิจค้าปลีก
   Preparation Techniques for Meat
   and Seafood in Retail Business
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของเนื้อสัตว์
และอาหารทะเล การเรียกช่ือชนิดและช้ินส่วน การเก็บรักษาให้ถูก
สุขลักษณะ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม หลักการตัด
แต่งเนื้อสัตว์และอาหารทะเล การจัดเตรียมแบบจำาหน่ายสด การเตรี
ยมสว่นผสมเพือ่จำาหนา่ยในรปูอาหารพรอ้มปรงุ การเพิม่รสชาตแิกเ่นือ้
สัตว์และอาหารทะเล  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และฝึกปฏิบัติ
0705386 การจัดการการขายสินค้าอาหารสด 3(3-0-6)
   Fresh Food Product Sales Management
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการการขายสินค้าอาหารสด  
ประเภทสินค้า การจัดหมวดหมู่ และการจัดเรียงสินค้า การคัดเลือก
คณุภาพ การสัง่ซือ้ การขนสง่ และการขายสนิคา้อาหารสด ศกึษาดงูาน
ในสถานประกอบการ
0705387 การจัดการการขายสินค้าอาหารแห้ง 3(3-0-6)
   Dried Food Product Sales Management
   ศกึษาความรูเ้กีย่วกบัการจดัการการขายสนิค้าอาหารแหง้ 
ประเภทสินค้า การจัดหมวดหมู่ และการจัดเรียงสินค้า การคัดเลือก
คุณภาพ การสั่งซื้อ การขนส่ง และการขายสินค้าอาหารแห้ง ศึกษาดู
งานในสถานประกอบการ
0705388 การจัดการการขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 3(3-0-6)
   และโฮมแวร์
   Hardware and Homeware Product
   Sales Management
   ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการการขายสินค้าฮาร์ดแวร์
และโฮมแวร์ ประเภทสนิคา้ การจดัหมวดหมู่ และการจดัเรยีงสนิคา้ การ
คัดเลือกคุณภาพ การสั่งซื้อ การขนส่ง และการขายสินค้าฮาร์ดแวร์และ
โฮมแวร์  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

0705389 การจัดการการขายสินค้าซอฟท์ไลน์ 3(3-0-6)
   Softline Product Sales Management
   ศกึษาความรูเ้ก่ียวกับการจัดการการขายสนิคา้ซอฟท์ไลน ์ 
ประเภทสินค้า การจัดหมวดหมู่ และการจัดเรียงสินค้า การคัดเลือก
คุณภาพ การสั่งซื้อ การขนส่ง และการขายสินค้าซอฟท์ไลน์ ศึกษาดู
งานในสถานประกอบการ
0705411 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
   Strategic Management
   ศึกษาหลักการ กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ การกำาหนด
ทศิทางขององคก์าร การกำาหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์าร ระดบัธรุกจิ และ
ระดับหน้าที่  การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ 
และจริยธรรมในการจัดการ
0705421 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)
   Product and Price Management
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและ
บรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตำาแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลติภณัฑใ์หมว่ฏัจักรผลิตภณัฑ ์การกำาหนดราคา การใชร้าคาเปน็เครือ่ง
มอืสำาหรบักลยทุธท์างการตลาด และจรยิธรรมของวชิาชพีทางการตลาด
0705422 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
   Integrated Marketing Communication
   บุรพวิชา : 0705112 
   ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการสื่อสารทางการ
ตลาดแบบบูรณาการ ส่วนประสมของการสื่อสารทางการตลาด การ
กำาหนดงบประมาณและการวดัประสทิธผิลของการสือ่สารทางการตลาด 
การกำาหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางการตลาดอื่นๆ และจริยธรรมของนักการตลาด
0705423 การวางแผนการตลาด 3(2-2-5)
   Marketing Planning
   บุรพวิชา : 0705315
   ศกึษาการวางแผนการตลาด การวเิคราะหส์ถานการณแ์ละ
การกำาหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การ
กำาหนดกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด การควบคุมและประเมินผล
ทางการตลาด ฝึกเขียนและนำาเสนอแผนการตลาด
0705424 การวิจัยทางการตลาด 3(1-4-4)
   Marketing Research 
   บุรพวิชา : 0705113
   ศึกษาบทบาท ความสำาคัญของการวิจัยทางการตลาดที่
มีต่อธุรกิจ ประเภท การกำาหนดปัญหา การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลงานวิจัย ฝึกเขียนและนำาเสนอ
ผลการวิจัย
0705425 สัมมนาการตลาด 3(0-6-3)
   Seminar in Marketing
   สมัมนาในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัความรูท้างการตลาด และ
นำาเสนอรายงาน
0705426 นโยบายการตลาด 3(3-0-6)
   Marketing Policy
   ศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีการกำาหนดนโยบายการ
ตลาด นโยบายผลติภณัฑ ์การตัง้ราคา การจดัจำาหนา่ยและการกระจาย
สินค้า และการส่งเสริมการตลาด
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0705427 การตัดสินใจทางการตลาด 3(2-2-5)
   Decision Making in Marketing
   ศึกษาหลักการและกระบวนการตัดสินใจทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การแยกอาการของปัญหา
ออกจากประเด็นปัญหา การใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ และตัวแบบ
เชิงคุณภาพและปริมาณสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจ และฝึก
ปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริงทางการตลาด
0705428 กลยุทธ์การตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
   Marketing Strategies for Entrepreneurs
   บุรพวิชา : 0705112
   ศึกษาลักษณะและปัญหาด้านการตลาดของผู้ประกอบ
การ เนน้ธรุกจิขนาดยอ่ม การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการตลาด วธิี
การจัดการและการดำาเนินงานด้านการตลาดให้ประสบความสำาเร็จ ฝึก
วเิคราะห์การตลาดเชงิกลยทุธ ์แนวทางการดำาเนนิธรุกจิใหเ้หมาะสมกบั
สภาพแวดล้อมทางการตลาดโดยคำานึงถึงจริยธรรมทางการตลาด
0705429 หัวข้อพิเศษทางการตลาด 3(2-2-5)
   Special Topics in Marketing 
   ศึกษารายละเอียดของหัวข้อทางการตลาดที่สนใจ ฝึก
วิเคราะห์โดยมุ่งเน้นการนำาทฤษฎีทางการตลาดมาประยุกต์ ประมวล
ผลและหาแนวทางเพือ่พฒันากจิกรรมทางการตลาด จดัทำารายงานและ 
นำาเสนอ
0705441 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)
   Business Negotiation
   บุรพวิชา : 0705111 และ 0705114
   ศกึษาความหมาย ขอบเขต วตัถปุระสงค ์ทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้อง
กับการเจรจาต่อรอง รูปแบบ บรรยากาศ กลวิธี การสื่อความ และการ
ตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
และฝกึปฏบิตัขิัน้ตอนตา่งๆ ในการเจรจาตอ่รองทางธรุกจิ โดยคำานงึถึง
คุณธรรม จริยธรรมที่มีต่อการดำาเนินการธุรกิจและสังคม
0705442 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Ethics
   ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีความสำาคญั และวธิกีารนำาจรยิธรรม
มาใชใ้นการดำาเนนิธรุกจิ แนวทางการเสริมสรา้งจรยิธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชพี ธรรมาภบิาล การแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
เน้นการใช้กรณีศึกษาเพื่อสร้างแนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม
0705443 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 3(2-2-5)
   ของโครงการ  
   Project Feasibility Analysis
   ศึกษาหลักการวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
เศรษฐกิจและสังคม ความสอดคล้องของสมมติฐาน เทคนิค และการ
เงนิของโครงการ การวเิคราะหก์ระแสเงนิสดของโครงการ และฝกึปฏิบติั
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
0705444 การวิจัยทางการประกอบการ 3(2-2-5)
   และการจัดการ
   Entrepreneurship and Management Research
   ศึกษาบทบาท ความสำาคัญของการวิจัยทางการประกอบ
การและการจัดการที่มีต่อธุรกิจ ประเภทการกำาหนดปัญหา การศึกษา
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิยั เครือ่งมอืและเทคนคิ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และสรปุผลงานวจิยั ฝกึเขยีน
และนำาเสนอผลการวิจัย

0705445 การสัมมนาการประกอบการ 3(0-6-3) 
   และการจัดการ  
   Seminar in Entrepreneurship
   and Management
   สมัมนาในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูท้างการประกอบ
การและการจัดการ และนำาเสนอรายงาน
0705446 สินเชื่อทางธุรกิจ 3(2-2-5)
   Business Credits
   ศึกษาความสำาคัญ และบทบาทของสินเช่ือทางธุรกิจ 
ประเภทของสินเชื่อ หลักการพิจารณาการให้สินเชื่อ หลักการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน การทำานิติกรรมสัญญา การบริหารหนี้ 
การแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ ฝึกเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน และฝึกวิเคราะห์แผนธุรกิจเพื่อให้สินเชื่อ
0705447 การจัดการความหลากหลาย 3(3-0-6)
   และการเปลี่ยนแปลง
   Diversity and Change Management
   ศึกษาทฤษฎี รูปแบบและกระบวนการจัดการความหลาก
หลายและการเปลีย่นแปลงองคก์าร สาเหต ุแบบจำาลอง และการจดัการ
ความหลากหลายในองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
สาเหตุและความจำาเป็น เทคนิค การจูงใจ การสร้างวิสัยทัศน์และการ
สนับสนุน  การธำารงการเปลี่ยนแปลง และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลาย เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
องค์การ
0705448 นวัตกรรมการจัดการ 3(3-0-6)
   Innovation in Management
   ศึกษาทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการ การ
เลือกใช้นวัตกรรมการจัดการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อม ทรัพยากร และวัฒนธรรมองค์การ  
0705449 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
   Supply Chain and Logistics Management
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการจัดการโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ การลดต้นทุนและการเพิ่มระดับการบริการด้าน 
โลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลัง
สนิคา้ การจัดการสารสนเทศ การขนถ่ายลำาเลยีงและการขนสง่ กลยทุธ์
การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การในโซ่อุปทาน
0705451 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)
   Knowledge Management
   ศกึษาความหมาย แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่ก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ความรูก้ระบวนการของการจดัการความรู ้ปจัจยัทีส่นบัสนนุใหเ้กิดความ
สำาเรจ็ของการจัดการความรูใ้นองคก์าร ประโยชนข์องการจัดการความ
รู้ที่มีต่อองค์การ ชุมชน และสังคม
0705452 การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Risk Management in Business
   ศึกษาลักษณะและประเภทของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจ ระบุสาเหตุความเส่ียงและผลกระทบ การวิเคราะห์ประเมิน
จดัลำาดบัความสำาคญัของความเสีย่ง การวางแผนตดัสนิใจเพือ่ลดโอกาส
และระดับความสูญเสียจากความเสี่ยง รวมทั้งการตรวจสอบ ควบคุม
ความเสี่ยงทางธุรกิจ
0705453 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)
   Tourism Business Management
   บุรพวิชา : 0705111
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึง
คุณธรรมในการดำาเนินการธุรกิจ
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0705454 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
   Hotel Business Management
   บุรพวิชา : 0705111
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึง
คุณธรรมในการดำาเนินการธุรกิจ
0705455 การจัดการร้านอาหาร 3(3-0-6)
   Restaurant Business Management
   บุรพวิชา : 0705111
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจภัตตาคารให้มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึง
คุณธรรมในการดำาเนินการธุรกิจ
0705456 การจัดการธุรกิจการกีฬา 3(3-0-6)
   Sport Business Management
   บุรพวิชา : 0705111 
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึง
คุณธรรมในการดำาเนินการธุรกิจ   
0705457 การจัดการธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ 3(3-0-6)
   Entertainment and Recreation
   Business Management
   บุรพวิชา : 0705111
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจบันเทิงและสันทนาการให้มีประสิทธิภาพ 
โดยคำานึงถึงคุณธรรมในการดำาเนินการธุรกิจ   
0705458 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6)
   Real Estate Business Management
   บุรพวิชา : 0705111 
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพ โดย
คำานึงถึงคุณธรรมในการดำาเนินการธุรกิจ 
0705459 การจัดการธุรกิจการศึกษา 3(3-0-6)
   Education Business Management
   บุรพวิชา : 0705111 
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึง
คุณธรรมในการดำาเนินการธุรกิจ   
0705461 การจัดการธุรกิจการขนส่ง 3(3-0-6)
   Transportation Business Management
   บุรพวิชา : 0705111 
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึง
คุณธรรมในการดำาเนินการธุรกิจ
0705462 การจัดการธุรกิจให้บริการ 3(3-0-6)
   การนำาเข้าและส่งออก
   Freight Forwarder Business Management
   บุรพวิชา : 0705111
   ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจให้บริการ การนำาเข้าและส่งออกให้มี
ประสิทธิภาพ โดยคำานึงถึงคุณธรรมในการดำาเนินการธุรกิจ   

0705463 การวิเคราะห์การลงทุนและ 3(3-0-6)
   การจัดการในกลุ่มหลักทรัพย์
   Investment Analysis  and Portfolio Management
   ศึกษาทฤษฎี หลักการ การวิเคราะห์การลงทุนและการ
จัดการในกลุ่มหลักทรัพย์ หลักการตัดสินใจลงทุน ประเภทและแหล่ง
ข้อมลูทีใ่ช้ในการวเิคราะหก์ารลงทนุ เทคนคิพืน้ฐานในการประเมนิการ
ลงทนุในกลุม่หลกัทรพัย ์เครือ่งมอืในการบรหิารผลตอบแทนและความ
เสี่ยงในการจัดการธุรกิจทั้งในระดับบุคคลและองค์การ
0705471 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
   และโลจิสติกส์ในการค้าปลีก  
   Retail Supply Chains and Logistics Management
   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการจัดการโซ่
อปุทาน และโลจสิตกิสใ์นธรุกจิคา้ปลกี ระบบการสัง่ซือ้ซ้ำา การเตมิสนิค้า
อยา่งต่อเนือ่ง การจัดสง่สนิคา้ การจัดการสนิคา้คงคลงั การจัดการคลงั
สนิคา้ การจัดการสารสนเทศ การขนถ่ายลำาเลยีงและการขนสง่ กลยุทธ์
การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การในโซ่อุปทาน 
0705472 การวิจัยทางการจัดการการค้าปลีก 3(0-6-3)
   Retail Management Research
   ศึกษาบทบาท ความสำาคัญของการวิจัยทางการจัดการ
การค้าปลีกที่มีต่อธุรกิจ ประเภท การกำาหนดปัญหา การศึกษาเอกสาร
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง การออกแบบการวจัิย เครือ่งมอืและเทคนคิการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู และสรปุผลงานวจัิย ฝกึเขยีนและนำา
เสนอผลการวิจัย
0705473 สัมมนาการจัดการการค้าปลีก 3(2-2-5)
   Seminar in Retail Management
   สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการจัดการ
การค้าปลีก และนำาเสนอรายงาน
0705474 หลักความปลอดภัยในงานธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
   Safety Principles in Retail Business
   ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการความปลอดภัยใน
งานธุรกิจค้าปลีก สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ การวิเคราะห์และสอบสวน
อุบัติเหตุ เทคนิคในการตรวจสอบความปลอดภัย การควบคุมและ
ป้องกันอุบัติเหตุในงานธุรกิจค้าปลีก การจัดการที่ส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภัยและการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์การ   
0705475 หัวข้อพิเศษทางการจัดการการค้าปลีก 3(2-2-5)
   Special Topics in Retail Management
   ศึกษารายละเอียดของหัวข้อทางการจัดการการค้าปลีกที่
สนใจ  ฝึกวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นการนำาทฤษฎีทางการจัดการการค้าปลีก
มาประยุกต์ ประมวลผลและหาแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรมทางการ
จัดการการค้าปลีก จัดทำารายงานและนำาเสนอ
0705491 สหกิจศึกษา  6(0-18-0)
   Cooperative Education
   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ดำาเนิน
งานเกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาเอกทีศ่กึษาตามโครงการสหกจิศกึษา มรีะยะ
เวลา 1 ภาคเรียน พร้อมทำาโครงการหรือกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นที่ฝึกปฏิบัติ
0705492 ประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-18-0)
   Professional Experience
   ฝกึประสบการณว์ชิาชีพในสถานประกอบการทีด่ำาเนนิงาน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกที่ศึกษามีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 คณะนิติศาสตร์
ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา
 นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำายุติธรรมสู่สังคม
 ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่ 
มุ่งเน้นและมีกระบวนการในการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีคุณธรรมมี
ความรู้ ความชำานาญในด้านกฎหมาย ซ่ึงสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพรวมทั้งการดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม
 วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1. มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และ
เข้าใจบริบทของสังคม
 2. มคีวามสามารถในการศกึษา คน้ควา้ และเพิม่พนูทกัษะทีจ่ำาเปน็
 3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อกฎหมาย 
ปรบับทขอ้กฎหมายมาใชก้บัข้อเทจ็จรงิในสถานการณไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม
 4. มีจรรยาวิชาชีพทางกฎหมายและผดุงความยุติธรรม
โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นหลักสูตร 4 ปี 
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   109 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   97 หน่วยกิต
 วิชาเลือก   12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต
 กลุ่มภาษา   9 หน่วยกิต
 0000111 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา 3(3-0-6)
 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 3(3-0-6)
 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 3(3-0-6)
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มบูรณาการ  3 หน่วยกิต
 เลือกจาก
 0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น 3(1-6-2)
 0000162 ทักษิณศึกษา 3(1-6-2)
 กลุ่มวิชาเลือก  6 หน่วยกิต
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)

 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
 เลือกจากรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
 และสังคมศาสตร์ 
 0000143 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
 0000144 จิตวิทยาในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000145 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
 0000146 กฎหมายในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
 0000147 เศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   109 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   97 หน่วยกิต
 0801121 หลักพื้นฐานทางนิติศาสตร์ 3(3-0-6)
 0801122 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4)
 0801123 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(3-0-6)
 0801141 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
 0801211 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4)
 0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8)
 0801223 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4)
 0801233 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
 0801241 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
 0801242 หนี้  3(3-0-6)
 0801243 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6)
   และลาภมิควรได้
 0801244 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
 0801245 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4)  
 0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6)
 0801247 ประกันภัย 2(2-0-4)
 0801311 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4)
 0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)
 0801323 วิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4)
 0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)
 0801332 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6)
 0801333 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4)
   และระบบตุลาการ
 0801339 พยาน  3(3-0-6)
 0801341 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 3(3-0-6)
 0801342 มรดก  3(3-0-6)
 0801344 หุ้นส่วน-บริษัท 3(3-0-6)
 0801345 ตั๋วเงิน  3(3-0-6)
 0801349 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)
 0801411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-2-3)
 0801412 นิติปรัชญา 3(3-0-6)
 0801413 การวิจัยทางนิติศาสตร์ 2(1-2-3)
 0801425 ภาษีอากร 1 3(3-0-6)
 0801426 กฎหมายแรงงาน 1 3(3-0-6)
 0801431 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4)
 0801432 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4)
 0801451 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
 0801459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)

หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558364
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 343

 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 กลุ่มเนติบัณฑิต
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801131 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801336 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801423 การใช้และการตีความกฎหมาย 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
 0801434 การว่าความและศาลจำาลอง 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง  3(2-2-5)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายมหาชน
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0801335 การได้มาและการจัดการทรัพย์สิน 3(3-0-6)
   ของฝ่ายปกครอง
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801348 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6)
 0801437 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
 0801438 การควบคุมการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)
 0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อม
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)

 0801448 กฎหมายการเกษตรและการประมง 3(3-0-6)
 0801452 กฎหมายทะเล 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ  
 0801461 กฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้ง 3(3-0-6)
 0801464 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801414 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0801415 กฎหมายทหาร 3(3-0-6)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801445 กฎหมายสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 0801446 กฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(2-2-5)
 0801453 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801454 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)
 0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801457 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 3(2-2-5)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
   ระหว่างประเทศ
 0801462 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0801463 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 0801466 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801467 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 3(1-4-4)
 0801468 ประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสังกดั ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 343

 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 กลุ่มเนติบัณฑิต
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801131 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801336 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801423 การใช้และการตีความกฎหมาย 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
 0801434 การว่าความและศาลจำาลอง 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง  3(2-2-5)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายมหาชน
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0801335 การได้มาและการจัดการทรัพย์สิน 3(3-0-6)
   ของฝ่ายปกครอง
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801348 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6)
 0801437 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
 0801438 การควบคุมการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)
 0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อม
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)

 0801448 กฎหมายการเกษตรและการประมง 3(3-0-6)
 0801452 กฎหมายทะเล 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ  
 0801461 กฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้ง 3(3-0-6)
 0801464 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801414 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0801415 กฎหมายทหาร 3(3-0-6)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801445 กฎหมายสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 0801446 กฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(2-2-5)
 0801453 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801454 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)
 0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801457 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 3(2-2-5)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
   ระหว่างประเทศ
 0801462 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0801463 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 0801466 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801467 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 3(1-4-4)
 0801468 ประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสงักดั ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

0801343	 กฎหมายธุรกิจไทย	 3(3-0-6)

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 343

 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 กลุ่มเนติบัณฑิต
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801131 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801336 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801423 การใช้และการตีความกฎหมาย 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
 0801434 การว่าความและศาลจำาลอง 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง  3(2-2-5)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายมหาชน
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0801335 การได้มาและการจัดการทรัพย์สิน 3(3-0-6)
   ของฝ่ายปกครอง
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801348 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6)
 0801437 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
 0801438 การควบคุมการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)
 0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อม
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)

 0801448 กฎหมายการเกษตรและการประมง 3(3-0-6)
 0801452 กฎหมายทะเล 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ  
 0801461 กฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้ง 3(3-0-6)
 0801464 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801414 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0801415 กฎหมายทหาร 3(3-0-6)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801445 กฎหมายสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 0801446 กฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(2-2-5)
 0801453 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801454 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)
 0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801457 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 3(2-2-5)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
   ระหว่างประเทศ
 0801462 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0801463 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 0801466 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801467 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 3(1-4-4)
 0801468 ประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสงักดั ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 343

 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 กลุ่มเนติบัณฑิต
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801131 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801336 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801423 การใช้และการตีความกฎหมาย 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
 0801434 การว่าความและศาลจำาลอง 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง  3(2-2-5)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายมหาชน
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0801335 การได้มาและการจัดการทรัพย์สิน 3(3-0-6)
   ของฝ่ายปกครอง
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801348 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6)
 0801437 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
 0801438 การควบคุมการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)
 0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อม
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)

 0801448 กฎหมายการเกษตรและการประมง 3(3-0-6)
 0801452 กฎหมายทะเล 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ  
 0801461 กฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้ง 3(3-0-6)
 0801464 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801414 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0801415 กฎหมายทหาร 3(3-0-6)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801445 กฎหมายสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 0801446 กฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(2-2-5)
 0801453 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801454 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)
 0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801457 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 3(2-2-5)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
   ระหว่างประเทศ
 0801462 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0801463 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 0801466 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801467 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 3(1-4-4)
 0801468 ประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสงักดั ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

0801469	 กฎหมายความมั่นคง	 3(3-0-6)
กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
0801113	 สิทธิมนุษยชน	 3(3-0-6)
0801212	 กฎหมายไทยเบื้องต้น	 3(3-0-6)
0801213	 กฎหมายเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 365

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 0801123	 กฎหมายอาญา	1	:	บทบัญญัติทั่วไป	 3(3-0-6)

 ....... ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)	 0801141	 นิติกรรมและสัญญา	 3(3-0-6)

	 0801121	 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์		 3(3-0-6)	 0801...	 วิชาเฉพาะ	วิชาเลือก	 3(3-0-6)

	 0801122	 ประวัติศาสตร์กฎหมาย		 2(2-0-4)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)

	 0801221	 กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด	 4(4-0-8)	 0801211	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	1	 2(2-0-4)

	 0801223	 หลักกฎหมายมหาชน	 2(2-0-4)	 0801233	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)

	 0801241	 เอกเทศสัญญา	1	 3(3-0-6)	 0801243	 ละเมิด	การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้	 3(3-0-6)

	 0801242	 หนี้	 3(3-0-6)	 0801244	 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)

	 0801246	 ทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)	 0801245	 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)

	 	 	 	 0801247	 ประกันภัย	 2(2-0-4)

	 	 	 	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 20

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0801322	 วิธีพิจารณาความอาญา	1	 3(3-0-6)	 0801311	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	2	 2(2-0-4)

	 0801331	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	1	 3(3-0-6)	 0801323	 วิธีพิจารณาความอาญา	2	 2(2-0-4)

	 0801344	 หุ้นส่วน	-	บริษัท	 3(3-0-6)	 0801332	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	2	 3(3-0-6)

	 0801345	 ตั๋วเงิน	 3(3-0-6)	 0801333	 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ	 2(2-0-4)

	 0801349	 กฎหมายครอบครัว	 3(3-0-6)	 0801339	 พยาน	 3(3-0-6)

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)	 0801341	 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ	 3(3-0-6)

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 2(........)	 0801342	 มรดก	 3(3-0-6)

	 	 รวมหน่วยกิต	 19	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0801425	 ภาษีอากร	1	 3(3-0-6)	 0801411	 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย	 2(1-2-3)

	 0801426	 กฎหมายแรงงาน	1	 3(3-0-6)	 0801412	 นิติปรัชญา	 3(3-0-6)

	 0801431	 กฎหมายปกครอง	1	 2(2-0-4)	 0801413	 การวิจัยทางนิติศาสตร์	 2(2-1-3)

	 0801451	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง	 3(3-0-6)	 0801432	 กฎหมายปกครอง	2	 2(2-0-4)

	 0801...	 วิชาเฉพาะ	วิชาเลือก	 3(3-0-6)	 0801459	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	 3(3-0-6)

	 0801...	 วิชาเฉพาะ	วิชาเลือก	 3(3-0-6)	 0801...	 วิชาเฉพาะ	วิชาเลือก	 3(3-0-6)

	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 รวมหน่วยกิต	 15

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิต

	 					แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชานิติศาสตร์	(วิทยาเขตสงขลา)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558366

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60
	 0801322	 วิธีพิจารณาความอาญา	1	 3(3-0-6)	 0801311	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	2	 2(2-0-4)
	 0801331	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	1	 3(3-0-6)	 0801323	 วิธีพิจารณาความอาญา	2	 2(2-0-4)
	 0801344	 หุ้นส่วน	-	บริษัท	 3(3-0-6)	 0801332	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	2	 3(3-0-6)
	 0801345	 ตั๋วเงิน	 3(3-0-6)	 0801333	 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ	 2(2-0-4)
	 0801349	 กฎหมายครอบครัว	 3(3-0-6)	 0801339	 พยาน	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0801341	 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0801342	 มรดก	 3(3-0-6)
	 	 รวมหน่วยกิต	 	 15	 	 รวมหน่วยกิต	 	 18

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61
	 0801425	 ภาษีอากร	1	 3(3-0-6)	 0801411	 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย	 2(1-2-3)
	 0801426	 กฎหมายแรงงาน	1	 3(3-0-6)	 0801412	 นิติปรัชญา	 3(3-0-6)
	 0801431	 กฎหมายปกครอง	1	 2(2-0-4)	 0801413	 การวิจัยทางนิติศาสตร์	 2(2-1-3)
	 0801451	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง	 3(3-0-6)	 0801432	 กฎหมายปกครอง	2	 2(2-0-4)
	 	 	 	 0801459	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	 3(3-0-6)
	 	 รวมหน่วยกิต	 	 11	 	 รวมหน่วยกิต	 	 12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิต

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต:	สาขาวิชานิติศาสตร์	(ภาคสมทบ	จบ	ม.6	และปวช.)	(วิทยาเขตสงขลา)

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59
	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 0801211	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	1	 2(2-0-4)
	 0801221	 กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด	 4(4-0-8)	 0801233	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)
	 0801223	 หลักกฎหมายมหาชน	 2(2-0-4)	 0801243	 ละเมิด	การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้	 3(3-0-6)
	 0801241	 เอกเทศสัญญา	1	 3(3-0-6)	 0801244	 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)
	 0801242	 หนี้	 3(3-0-6)	 0801245	 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)
	 0801246	 ทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)	 0801247	 ประกันภัย	 2(2-0-4)
	 	 รวมหน่วยกิต	 	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 	 15

	 ชั้นปีที่	1		 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/58	 	 	 	

	 ........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.......)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 	 6	 	 	 	

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/59	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.......)	 	 	 	
	 	 รวมหน่วยกิต	 	 9	 	 	 	

	 ชั้นปีที่	3		 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/60	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต	 	 6    

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)

	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)

	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)	 .........	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ 3(3-0-6)

	 0801121	 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์	 3(3-0-6)	 0801123	 กฎหมายอาญา	1	:	บทบัญญัติทั่วไป	 3(3-0-6)	

	 801122	 ประวัติศาสตร์กฎหมาย		 	 2(2-0-4)	 0801141	 นิติกรรมและสัญญา	 	 3(3-0-6)	

	 	 รวมหน่วยกิต	 	 17	 	 รวมหน่วยกิต	 	 18



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 367

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0801425	 ภาษีอากร	1	 3(3-0-6)	 0801411	 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย	 2(1-2-3)
	 0801426	 กฎหมายแรงงาน	1	 3(3-0-6)	 0801412	 นิติปรัชญา	 3(3-0-6)
	 0801431	 กฎหมายปกครอง	1	 2(2-0-4)	 0801413	 การวิจัยทางนิติศาสตร์	 2(1-2-3)
	 0801451	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง	 3(3-0-6)	 0801432	 กฎหมายปกครอง	2	 2(2-0-4)
	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 0801459	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	 3(3-0-6)
	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 17	 	 รวมหน่วยกิต	 15

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		145		หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0801322	 วิธีพิจารณาความอาญา	1	 3(3-0-6)	 0801311	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	2	 2(2-0-4)
	 0801331	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	1	 3(3-0-6)	 0801323	 วิธีพิจารณาความอาญา	2	 2(2-0-4)
	 0801344	 หุ้นส่วน	-	บริษัท	 3(3-0-6)	 0801332	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	2	 3(3-0-6)
	 0801345	 ตั๋วเงิน	 3(3-0-6)	 0801333	 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ	 2(2-0-4)
	 0801349	 กฎหมายครอบครัว	 3(3-0-6)	 0801339	 พยาน	 3(3-0-6)
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 0801341	 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ	 3(3-0-6)
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 0801342	 มรดก	 3(3-0-6)

	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 20

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชานิติศาสตร์		(วิทยาเขตพัทลุง)

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0801123	 กฎหมายอาญา	1	:	บทบัญญัติทั่วไป	 3(3-0-6)
	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0801141	 นิติกรรมและสัญญา	 3(3-0-6)
	 0801121	 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์	 3(3-0-6)	 0801……	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)
	 0801122	 ประวัติศาสตร์กฎหมาย	 2(2-0-4)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 ............	 ภาษาเลือก	 3(3-0-6)
	 0801221	 กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด	 4(4-0-8)	 0801211	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	1	 2(2-0-4)
	 0801223	 หลักกฎหมายมหาชน	 2(2-0-4)	 0801233	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)
	 0801241	 เอกเทศสัญญา	1	 3(3-0-6)	 0801243	 ละเมิด	การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได	้ 3(3-0-6)
	 0801242	 หนี้	 3(3-0-6)	 0801244	 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)
	 0801246	 ทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)	 0801245	 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)
	 	 	 	 0801247	 ประกันภัย	 2(2-0-4)
	 	 	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 20



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558368

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0801425	 ภาษีอากร	1	 3(3-0-6)	 0801411	 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย	 2(1-2-3)
	 0801426	 กฎหมายแรงงาน	1	 3(3-0-6)	 0801412	 นิติปรัชญา	 3(3-0-6)
	 0801431	 กฎหมายปกครอง	1	 2(2-0-4)	 0801413	 การวิจัยทางนิติศาสตร์	 2(1-2-3)
	 0801451	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง	 3(3-0-6)	 0801432	 กฎหมายปกครอง	2	 2(2-0-4)
	 	 	 	 0801459	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	 3(3-0-6)
	 	 	 	 ............	 วิชาเอกเลือก	 3(.........)

	 	 รวมหน่วยกิต	 11	 	 รวมหน่วยกิต	 15

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า		145		หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3		 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0801322	 วิธีพิจารณาความอาญา	1	 3(3-0-6)	 0801311	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	2	 2(2-0-4)
	 0801331	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	1	 3(3-0-6)	 0801323	 วิธีพิจารณาความอาญา	2	 2(2-0-4)
	 0801344	 หุ้นส่วน	-	บริษัท	 3(3-0-6)	 0801332	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	2	 3(3-0-6)
	 0801345	 ตั๋วเงิน	 3(3-0-6)	 0801333	 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ	 2(2-0-4)
	 0801349	 กฎหมายครอบครัว	 3(3-0-6)	 0801339	 พยาน	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0801341	 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ	 3(3-0-6)
	 	 	 	 0801342	 มรดก	 3(3-0-6)
	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 18

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนปลาย	 2/59
 ............ ภาษาเลือก	 3(3-0-6)	 0801211	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	1	 2(2-0-4)
	 0801221	 กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด	 4(4-0-8)	 0801233	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)
	 0801223	 หลักกฎหมายมหาชน	 2(2-0-4)	 0801243	 ละเมิด	การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได	้ 3(3-0-6)
	 0801241	 เอกเทศสัญญา	1	 3(3-0-6)	 0801244	 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)
	 0801242	 หนี้	 3(3-0-6)	 0801245	 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)
	 0801246	 ทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)	 0801247	 ประกันภัย	 2(2-0-4)
	 	 	 	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)
	 	 รวมหน่วยกิต	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 17

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	:	สาขาวิชานิติศาสตร์	ภาคสมทบ	(วิทยาเขตพัทลุง)

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000111	 ภาษาไทยและวัฒนธรรมทางภาษา	 3(3-0-6)	 0000122	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	2	 3(3-0-6)
	 0000121	 ภาษาอังกฤษทั่วไป	1	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)
	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 143-147	 เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 3(3-0-6)
	 0000151	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต	 3(3-0-6)	 0801123	 กฎหมายอาญา	1	:	บทบัญญัติทั่วไป	 3(3-0-6)
	 161-162	 เลือกกลุ่มบูรณาการ	 3(1-6-2)	 0801141	 นิติกรรมและสัญญา	 3(3-0-6)
	 0801121	 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์	 3(3-0-6)	 0801……	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)
	 0801122	 ประวัติศาสตร์กฎหมาย	 2(2-0-4)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 20	 	 รวมหน่วยกิต	 17

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/58	 	 	 	

	 0000142	 สุนทรียภาพ		ปัญญา		และจริยธรรม	 3(2-2-5)	 	 	 	
	 0801......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 7	

	 ชั้นปีที่	2	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/59	 	 	 	
	 0801......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 	 	 	
	 	 รวมหน่วยกิต	 4	 	 	 	

 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/60	 	 	 	
	 0801......	 วิชาเอกเลือก	 2(.........)	 	 	 	
	 ............	 วิชาเลือกเสรี	 2(.........)	 	 	 	
	 	 รวมหน่วยกิต	 4	



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 369

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556346

 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต  
ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   109  หน่วยกิต
 - วิชาเอกบังคับ  97 หน่วยกิต
 - วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6)
 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 กลุ่มวิชาเลือก
 เลือกจากรายวิชากลุ่มภาษา 3 หน่วยกิต
 0000131 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6)
 0000132 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
 0000133 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(3-0-6)
 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6)
 0000211 การพูดและการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5)
   ระดับอุดมศึกษา
 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   109 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   97 หน่วยกิต
 0801121 หลักพื้นฐานทางนิติศาสตร์ 3(3-0-6)
 0801122 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4)
 0801123 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(3-0-6)
 0801141 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
 0801211 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4)
 0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8)
 0801223 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4)
 0801233 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
 0801241 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
 0801242 หนี้  3(3-0-6)
 0801243 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6)
   และลาภมิควรได้
 0801244 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
 0801245 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4)  
 0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6)
 0801247 ประกันภัย 2(2-0-4)
 0801311 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4)
 0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)
 0801323 วิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4)
 0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)
 0801332 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6)
 0801333 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4)
   และระบบตุลาการ
 0801339 พยาน  3(3-0-6)
 0801341 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 3(3-0-6)
 0801342 มรดก  3(3-0-6)

โครงสร้างรายวิชาเทียบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวส.

 0801344 หุ้นส่วน-บริษัท 3(3-0-6)
 0801345 ตั๋วเงิน  3(3-0-6)
 0801349 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)
 0801411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-2-3)
 0801412 นิติปรัชญา 3(3-0-6)
 0801413 การวิจัยทางนิติศาสตร์ 2(1-2-3)
 0801425 ภาษีอากร 1 3(3-0-6)
 0801426 กฎหมายแรงงาน 1 3(3-0-6)
 0801431 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4)
 0801432 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4)
 0801451 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
 0801459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)
 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 กลุ่มเนติบัณฑิต
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801131 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801336 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801423 การใช้และการตีความกฎหมาย 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
 0801434 การว่าความและศาลจำาลอง 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง  3(2-2-5)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายมหาชน
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0801335 การได้มาและการจัดการทรัพย์สิน 3(3-0-6)
   ของฝ่ายปกครอง
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801348 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6)

หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์

กลุ่มกฎหมายมหาชน
0801113	 สิทธิิมนุษยชน	 3(3-0-6)
0801222	 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย	 3(3-0-6)
0801334	 กฎหมายปกครองท้องถิ่น	 3(3-0-6)
0801335	 การได้มาและการจัดการทรัพย์สินของ	 3(3-0-6)
	 	 ฝ่ายปกครอง
0801337	 กฎหมายอาญา	3	:	ภาคความผิดพิเศษ	 3(3-0-6)
0801338	 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช	 3(3-0-6)
0801343	 กฎหมายธุรกิจไทย	 3(3-0-6)
0801348	 กฎหมายอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
0801421	 สัมมนากฎหมายอาญา	 3(2-2-6)
0801422	 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ	 3(3-0-6)
0801427	 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 3(2-2-6)
0801435	 กฎหมายศุลกากร	 3(3-0-6)
0801436	 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ	 3(3-0-6)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558370

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 347

 0801437 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
 0801438 การควบคุมการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)
 0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อม
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801448 กฎหมายการเกษตรและการประมง 3(3-0-6)
 0801452 กฎหมายทะเล 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ  
 0801461 กฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้ง 3(3-0-6)
 0801464 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801414 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0801415 กฎหมายทหาร 3(3-0-6)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)

 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801445 กฎหมายสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 0801446 กฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(2-2-5)
 0801453 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801454 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)
 0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801457 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 3(2-2-5)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
   ระหว่างประเทศ
 0801462 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0801463 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 0801466 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801467 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 3(1-4-4)
 0801468 ประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสงักดั ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชานิติศาสตร์ (จบ ปวส.)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56 
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0801121 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0801122 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 0801123 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(1-6-2)
      0801141 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   8   รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56    
............. เลือกเสรี  3(.........)    
     รวมหน่วยกิต   3

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
............ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6) 0801211 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4)
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8) 0801233 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
0801223 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 0801243 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6)
0801241 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)  และลาภมิควรได้
0801242 หนี้  3(3-0-6) 0801244 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6) 0801245 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4)
      0801247 ประกันภัย 2(2-0-4)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   15

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/57
0801..... เอกเลือก  3(.......)
0801..... เอกเลือก  3(.......)
............. เลือกเสรี  3(.......)
     รวมหน่วยกิต   9    

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 347

 0801437 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
 0801438 การควบคุมการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)
 0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อม
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801448 กฎหมายการเกษตรและการประมง 3(3-0-6)
 0801452 กฎหมายทะเล 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ  
 0801461 กฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้ง 3(3-0-6)
 0801464 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801414 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0801415 กฎหมายทหาร 3(3-0-6)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)

 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801445 กฎหมายสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 0801446 กฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(2-2-5)
 0801453 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801454 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)
 0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801457 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 3(2-2-5)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
   ระหว่างประเทศ
 0801462 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0801463 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 0801466 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801467 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 3(1-4-4)
 0801468 ประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสังกดั ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชานิติศาสตร์ (จบ ปวส.)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56 
0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย 3(3-0-6) 0000142 สุนทรียภาพ ปัญญา และจริยธรรม 3(2-2-5)
0801121 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 0000152 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
0801122 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4) 0801123 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(1-6-2)
      0801141 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
     รวมหน่วยกิต   8   รวมหน่วยกิต   12

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56    
............. เลือกเสรี  3(.........)    
     รวมหน่วยกิต   3

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
............ ศึกษาทั่วไปเลือก กลุ่มภาษา 3(3-0-6) 0801211 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4)
0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8) 0801233 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
0801223 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 0801243 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6)
0801241 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)  และลาภมิควรได้
0801242 หนี้  3(3-0-6) 0801244 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6) 0801245 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4)
      0801247 ประกันภัย 2(2-0-4)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   15

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/57
0801..... เอกเลือก  3(.......)
0801..... เอกเลือก  3(.......)
............. เลือกเสรี  3(.......)
     รวมหน่วยกิต   9    

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0000141	 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย	 3(3-0-6)	 0000142	 สุนทรียภาพ	ปัญญา	และจริยธรรม	 3(2-2-5)

	 0801121	 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์	 3(3-0-6)	 0000152	 วิทยาการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	 3(3-0-6)

	 0801122	 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย	 2(2-0-4)	 0801123	 กฎหมายอาญา	1	:	บทบัญญัติทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0801141	 นิติกรรมและสัญญา	 3(3-0-6)
	 	 รวมหน่วยกิต	 	 8	 	 รวมหน่วยกิต	 	 12

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 .......	 ศึกษาทั่วไปเลือก	กลุ่มภาษา	 3(3-0-6)	 0801211	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	1	 2(2-0-4)

	 0801221	 กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด	 4(4-0-8)	 0801233	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)

	 0801223	 หลักกฎหมายมหาชน	 2(2-0-4)	 0801243	 ละเมิด	การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้	 3(3-0-6)

	 0801241	 เอกเทศสัญญา	1	 3(3-0-6)	 0801244	 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)

	 0801242	 หนี้	 3(3-0-6)	 0801245	 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)

	 0801246	 ทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)	 0801247	 ประกันภัย	 2(2-0-4)

	 	 รวมหน่วยกิต	 	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 	 15

	 ชั้นปีที่	1		 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/58	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.......)	 	 	 	
	 	 รวมหน่วยกิต	 	 3	 	 	 	

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/59	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 ........	 วิชาเลือกเสรี	 3(.......)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต	 	 9    

0801437	 การผังเมืองและการควบคุมอาหาร	 3(3-0-6)
0801438	 การควบคุมการใช้ที่ดิน	 3(3-0-6)
0801439	 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ	 3(3-0-6)
	 	 และสิ่งแวดล้อม	
0801443	 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 3(3-0-6)
0801448	 กฎหมายการเกษตรและการประมง	 3(3-0-6)
0801452	 กฎหมายทะเล	 3(3-0-6)
0801458	 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 	 ระหว่างประเทศ
0801461	 กฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้ง	 3(3-0-6)
0801464	 กฎหมายรัฐสภา	 3(3-0-6)
0801465	 กฎหมายอิสลาม	 3(3-0-6)
0801469	 กฎหมายความมั่นคง	 3(3-0-6)
กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
0801113	 สิทธิมนุษยชน	 3(3-0-6)
0801212	 กฎหมายไทยเบื้องต้น	 3(3-0-6)
0801213	 กฎหมายเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)
0801222	 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย	 3(3-0-6)
0801337	 กฎหมายอาญา	3	:ความผิดพิเศษ	 3(3-0-6)
0801338	 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช	 3(3-0-6)
0801414	 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 3(3-0-6)
0801415	 กฎหมายทหาร	 3(3-0-6)
0801422	 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ	 3(3-0-6)
0801424	 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา	 3(3-0-6)
0801435	 กฎหมายศุลกากร	 3(3-0-6)
0801441	 กฎหมายแรงงาน	2	 3(3-0-6)
0801442	 ภาษีอากร	2	 3(3-0-6)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 371

	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0801322	 วิธีพิจารณาความอาญา	1	 3(3-0-6)	 0801311	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	2	 2(2-0-4)

	 0801331	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	1	 3(3-0-6)	 0801323	 วิธีพิจารณาความอาญา	2	 2(2-0-4)

	 0801344	 หุ้นส่วน	-	บริษัท	 3(3-0-6)	 0801332	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	2	 3(3-0-6)

	 0801345	 ตั๋วเงิน	 3(3-0-6)	 0801333	 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ	 2(2-0-4)

	 0801349	 กฎหมายครอบครัว	 3(3-0-6)	 0801339	 พยาน	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0801341	 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0801342	 มรดก	 3(3-0-6)

	 	 รวมหน่วยกิต	 	 15	 	 รวมหน่วยกิต	 	 18

	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนต้น	 1/61	 ชั้นปีที่	4	 ภาคเรียนปลาย	 2/61

	 0801425	 ภาษีอากร	1	 3(3-0-6)	 0801411	 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย	 2(1-2-3)

	 0801426	 กฎหมายแรงงาน	1	 3(3-0-6)	 0801412	 นิติปรัชญา	 3(3-0-6)

	 0801431	 กฎหมายปกครอง	1	 2(2-0-4)	 0801413	 การวิจัยทางนิติศาสตร์	 2(2-1-3)

	 0801451	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง	 3(3-0-6)	 0801432	 กฎหมายปกครอง	2	 2(2-0-4)

	 	 	 	 0801459	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	 3(3-0-6)

  รวมหน่วยกิต	 	 11	 	 รวมหน่วยกิต	 	 12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	127	หน่วยกิต

	 ชั้นปีที่	3		 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/60	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

  รวมหน่วยกิต	 	 6    



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558372

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 349

โครงสร้างรายวิชาเทียบหลักสูตรปริญญาตรี  4  ปี  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ยกเว้นนิติศาสตร์

 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 
ตามโครงสร้าง ดังนี้
 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   109 หน่วยกิต
 - วิชาเอกบังคับ  97 หน่วยกิต
 - วิชาเอกเลือกเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 รายวิชาตามโครงสร้าง
 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   109 หน่วยกิต
 วิชาบังคับ   97 หน่วยกิต
 0801121 หลักพื้นฐานทางนิติศาสตร์ 3(3-0-6)
 0801122 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4)
 0801123 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(3-0-6)
 0801141 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6)
 0801211 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4)
 0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8)
 0801223 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4)
 0801233 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
 0801241 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
 0801242 หนี้  3(3-0-6)
 0801243 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6)
   และลาภมิควรได้
 0801244 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
 0801245 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4)  
 0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6)
 0801247 ประกันภัย 2(2-0-4)
 0801311 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 2 2(2-0-4)
 0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6)
 0801323 วิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4)
 0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6)
 0801332 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6)
 0801333 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4)
   และระบบตุลาการ
 0801339 พยาน  3(3-0-6)
 0801341 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 3(3-0-6)
 0801342 มรดก  3(3-0-6)
 0801344 หุ้นส่วน-บริษัท 3(3-0-6)
 0801345 ตั๋วเงิน  3(3-0-6)
 0801349 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)
 0801411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-2-3)
 0801412 นิติปรัชญา 3(3-0-6)
 0801413 การวิจัยทางนิติศาสตร์ 2(1-2-3)
 0801425 ภาษีอากร 1 3(3-0-6)
 0801426 กฎหมายแรงงาน 1 3(3-0-6)
 0801431 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4)
 0801432 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4)
 0801451 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
 0801459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)
 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต
 กลุ่มเนติบัณฑิต
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801131 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(2-2-5)

 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801336 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801423 การใช้และการตีความกฎหมาย 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
 0801434 การว่าความและศาลจำาลอง 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง  3(2-2-5)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายมหาชน
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)
 0801334 กฎหมายปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6)
 0801335 การได้มาและการจัดการทรัพย์สิน 3(3-0-6)
   ของฝ่ายปกครอง
 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ภาคความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801348 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6)
 0801437 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
 0801438 การควบคุมการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)
 0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
   และสิ่งแวดล้อม
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801448 กฎหมายการเกษตรและการประมง 3(3-0-6)
 0801452 กฎหมายทะเล 3(3-0-6)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ  3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ 
 0801461 กฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้ง 3(3-0-6)
 0801464 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
 0801113 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
 0801222 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย 3(3-0-6)

หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์

กลุ่มกฎหมายมหาชน
0801113	 สิทธิมนุษยชน	 3(3-0-6)
0801222	 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย	 3(3-0-6)
0801334	 กฎหมายปกครองท้องถิ่น	 3(3-0-6)
0801335	 การได้มาและการจัดการทรัพย์สิน	 3(3-0-6)
	 	 ของฝ่ายปกครอง
0801337	 กฎหมายอาญา	3	:	ภาคความผิดพิเศษ	 3(3-0-6)
0801338	 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช	 3(3-0-6)
0801343	 กฎหมายธุรกิจไทย	 3(3-0-6)
0801348	 กฎหมายอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)
0801421	 สัมมนากฎหมายอาญา	 3(2-2-5)
0801422	 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ	 3(3-0-6)
0801427	 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 3(2-2-5)
0801435	 กฎหมายศุลกากร	 3(3-0-6)
0801436	 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ	 3(3-0-6)
0801437	 การผังเมืองและการคุมอาคาร	 3(3-0-6)
0801438	 การควบคุมการใช้ที่ดิน	 3(3-0-6)
0801439	 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ	 3(3-0-6)
	 	 และสิ่งแวดล้อม
0801443	 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 3(3-0-6)
0801448	 กฎหมายการเกษตรและการประมง	 3(3-0-6)
0801452	 กฎหมายทะเล	 3(3-0-6)
0801458	 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ	 3(3-0-6)
	 	 ระหว่างประเทศ
0801461	 กฎหมายพรรคการเมืองและเลือกตั้ง	 3(3-0-6)
0801464	 กฎหมายรัฐสภา	 3(3-0-6)
0801465	 กฎหมายอิสลาม	 3(3-0-6)
0801469	 กฎหมายความมั่นคง	 3(3-0-6)
กลุ่มกฎหมายเอกชนและการพาณิชย์
0801113	 สิทธิมนุษยชน	 3(3-0-6)
0801212	 กฎหมายไทยเบื้องต้น	 3(3-0-6)
0801213	 กฎหมายเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)
0801222	 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย	 3(3-0-6)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 373
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556350

 0801337 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดพิเศษ 3(3-0-6)
 0801338 การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช 3(3-0-6)
 0801414 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 0801415 กฎหมายทหาร 3(3-0-6)
 0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
 0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
 0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
 0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
 0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
 0801445 กฎหมายสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
 0801446 กฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
 0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
 0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(2-2-5)
 0801453 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801454 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)

 0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801457 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 3(2-2-5)
 0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
   ระหว่างประเทศ
 0801462 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
 0801463 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
 0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
 0801466 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 0801467 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 3(1-4-4)
 0801468 ประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(0-9-0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
 กำาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
หรือเลือกเรียนวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการประจำาคณะทีห่ลกัสตูรสงักดั ทัง้นีร้ายวชิาดงักลา่วตอ้งเปน็ 
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

แผนการเรียนนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 3 ปี จบปริญญาตรีสาขาอื่น)

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนต้น 1/56 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนปลาย 2/56 
0801121 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์ 3(3-0-6) 0801243 ละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6)
0801122 ประวัติศาสตร์กฎหมาย 2(2-0-4)  และลาภมิควรได้ 
0801123 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป 3(3-0-6) 0801244 เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6)
0801223 หลักกฎหมายมหาชน 2(2-0-4) 0801247 ประกันภัย 3(3-0-6)
0801242 หนี้  3(3-0-6) 0801244 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6)
0801141 นิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6) 0801221 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4(4-0-8)
0801211 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย 1 2(2-0-4) 0801233 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2(2-0-4)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   18

ชั้นปีที่ 1  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/56
0801..... เอกเลือก  3(.......)
0801..... เอกเลือก  3(.......)
     รวมหน่วยกิต   6

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนต้น 1/57 ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนปลาย 2/57
0801345 ตั๋วเงิน  3(3-0-6) 0801311 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักฎหมาย 2 2(2-0-4)
0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน 3(3-0-6) 0801323 วิธีพิจารณาความอาญา 2 2(2-0-4)
0801331 วิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 0801332 วิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6)
0801344 หุ้นส่วน-บริษัท 3(3-0-6) 0801333 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2(2-0-4)
0801349 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)  และระบบตุลาการ 
0801322 วิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 0801339 พยาน 3(3-0-6)
      0801342 มรดก 3(3-0-6)
      0801341 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 3(3-0-6)
      0801345 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4)
     รวมหน่วยกิต   18   รวมหน่วยกิต   20

ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนฤดูร้อน 3/57
0801..... เอกเลือก  3(.......)
0801.... เอกเลือก  3(.......)
     รวมหน่วยกิต   6

	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนต้น	 1/58	 ชั้นปีที่	1	 ภาคเรียนปลาย	 2/58

	 0801121	 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์	 3(3-0-6)	 0801221	 กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด	 4(4-0-8)

	 0801221	 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย	 2(2-0-4)	 0801233	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)

	 0801231	 กฎหมายอาญา	1	:	บทบัญญัติทั่วไป	 3(3-0-6)	 0801241	 เอกเทศสัญญา	1	 3(3-0-6)

	 0801223	 หลักกฎหมายมหาชน	 2(2-0-4)	 0801243	 การละเมิด	การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได ้ 3(3-0-6)

	 0801242	 หนี้	 3(3-0-6)	 0801244	 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)

	 0801241	 นิติกรรมและสัญญา	 3(3-0-6)	 0801247	 ประกันภัย	 2(2-0-4)

	 0801211	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	1	 2(2-0-4)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 	 18

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนต้น	 1/59	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนปลาย	 2/59

	 0801345	 ตั๋วเงิน	 3(3-0-6)	 0801311	 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	2	 2(2-0-4)

	 0801246	 ทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)	 0801323	 วิธีพิจารณาความอาญา	2	 2(2-0-4)

	 0801331	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	1	 3(3-0-6)	 0801332	 วิธีพิจารณาความแพ่ง	2	 3(3-0-6)

	 0801344	 หุ้นส่วน	-	บริษัท	 3(3-0-6)	 0801333	 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ	 2(2-0-4)

	 0801349	 กฎหมายครอบครัว	 3(3-0-6)	 0801339	 พยาน	 3(3-0-6)

	 0801322	 วิธีพิจารณาความอาญา	1	 3(3-0-6)	 0801342	 มรดก	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0801341	 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ	 3(3-0-6)

	 	 	 	 0801345	 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)

  รวมหน่วยกิต	 	 18	 	 รวมหน่วยกิต	 	 20

	 ชั้นปีที่	1		 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/58	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 	 6	 	 	 	

	 ชั้นปีที่	2		 ภาคเรียนฤดูร้อน	 3/59	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 0801...	 วิชาเลือก	 3(.......)	 	 	 	

	 	 รวมหน่วยกิต	 	 6	 	 	 	
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	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนต้น	 1/60	 ชั้นปีที่	3	 ภาคเรียนปลาย	 2/60

	 0801425	 ภาษีอากร	1	 3(3-0-6)	 0801411	 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย	 2(1-2-3)

	 0801426	 กฎหมายแรงงาน	1	 3(3-0-6)	 0801412	 นิติปรัชญา	 3(3-0-6)

	 0801431	 กฎหมายปกครอง	1	 2(2-0-4)	 0801413	 การวิจัยทางนิติศาสตร์	 2(2-1-3)

	 0801451	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง	 3(3-0-6)	 0801432	 กฎหมายปกครอง	2	 2(2-0-4)

	 	 	 	 0801459	 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล	 3(3-0-6)

	 	 รวมหน่วยกิต	 	 11	 	 รวมหน่วยกิต	 	 12

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	109	หน่วยกิต

0801113		 สิทธิมนุษยชน	 3(3-0-6)
  Human Rights
	 	 ความหมาย	แนวคิด	ปรัชญา	และพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน
ลักษณะและหลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	สหประชาชาติ
องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค	และองค์กรเอกชนกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	กฎหมายสิทธิเด็ก	กฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิ
ของผู้ลี้ภัย	กฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรม
ในประเทศไทย	ปัญหาและแนวโน้มของสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศและ
ในประเทศไทย
0801121		 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์	 3(3-0-6)
  Introduction to Legal Science
	 	 ความหมาย	ลักษณะ	และโครงร่างของกฎหมายโดยท่ัวไป
บ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมาย	ทฤษฎีและแนวความคิดต่าง	ๆ	ทาง
กฎหมายต่าง	ๆ	ท่ีมาของกฎหมาย	ศักดิ์ของกฎหมาย	การใช้กฎหมาย	หลักการ
ตีความกฎหมาย	สิทธิและการใช้สิทธิ	สาระสำาคัญของกฎหมายลักษณะต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายลักษณะต่าง	ๆ	และความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายกับศาสตร์อื่น	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพกฎหมาย	รวมทั้งจรรยาบรรณของผู้ใช้กฎหมาย
0801122			 ประวัติศาสตร์กฎหมาย			 2(2-0-4)
  Legal History
	 	 ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม	อันเป็น
รากฐานของสถาบันทางกฎหมายท่ีสำาคัญของประเทศไทย	อิทธิพลของแนว
ความคิด	หลักกฎหมาย	และระบบกฎหมายของอินเดียและประเทศตะวันตก
ที่มีต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย	วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงปัจจุบัน	โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยจัดทำาประมวลกฎหมาย
เป็นต้นมา	โดยเน้นท่ีมาและอิทธิพลของกฎหมายต่างประเทศต่อกฎหมายไทย
0801123		 กฎหมายอาญา	1	:	บทบัญญัติทั่วไป	 3(3-0-6)
	 	 Criminal	Law	1	:	General	Principles
	 	 หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา	การใช้กฎหมายอาญา	โทษและ
วิธีการเพ่ือความปลอดภัย	ความรับผิดในทางอาญา	การพยายามกระทำาความผิด
ตัวการและผู้สนับสนุน	การกระทำาความผิดหลายบท	หรือหลายกระทง
การกระทำาความผิดอีก	อายุความ	และหลักกฎหมายท่ีใช้แก่ความผิดลหุโทษ
0801131		 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 3(2-2-5)
	 	 Seminar	in	Civil	Procedure	Law
	 	 อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำาคัญเก่ียวกับกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง	โดยศึกษาจากแนวคำาพิพากษา	บทความตลอดจน
ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันท่ีเก่ียวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
0801141			 นิติกรรมและสัญญา	 3(3-0-6)
  Juristic Act and Contract 
	 	 หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	บรรพ	1	รวมทั้งระยะเวลา	อายุความ	และหลักกฎหมาย	สัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	2

คำาอธิบายรายวิชา

0801211			 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	1	 2(2-0-4)
	 	 English	for	Lawyers	1
	 	 ถ้อยคำาสำานวนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ	รวมทั้งความหมาย
และตัวอย่างของการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่องท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย
0801212	 กฎหมายไทยเบื้องต้น	 3(3-0-6)
  Introduction to Thai Law
	 	 หลักกฎหมาย	ลักษณะท่ัวไปของกฎหมายไทย	นิยาม	ที่มา
ประเภทของกฎหมาย	การปรับใช้กฎหมาย	สาระสังเขปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
กระบวนการยุติธรรม	ประมวลกฎหมายอาญา	และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำาวัน
0801213	 กฎหมายเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)
	 	 Comparative	Law
  ศึกษาเปรียบเทียบสาระสำาคัญของประวัติศาสตร์กฎหมาย
ระบบกฎหมาย	การศึกษากฎหมาย	ธรรมนูญศาล	วิชาชีพกฎหมาย
กฎหมายมหาชน	กฎหมายอาญา	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ของไทย
กับของต่างประเทศ
0801221		 กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความคิด		 4(4-0-8)
	 	 Criminal	Law	2	:	Specific	Offenses
	 	 แนวความคิดในการกำาหนดความผิดประเภทต่าง	ๆ	และวิธีการ
ลงโทษหลักกฎหมายเก่ียวกับความผิดลักษณะต่าง	ๆ	ในภาค	2	ของประมวล
กฎหมายอาญา	และความผิดลหุโทษฐานต่าง	ๆ	
0801222			 ตรรกวิทยาเพื่อการศึกษากฎหมาย	 3(3-0-6)
  Logics for Legal Study
	 	 หลักตรรกศาสตร์เบื้องต้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานิติศาสตร์
โดยเน้นกระบวนการหา	เหตุผล	การรู้จักใช้เหตุและผล	รวมท้ังการนำาเสนอ
ความคิดอย่างเป็นระบบ
0801223		 หลักกฎหมายมหาชน	 2(2-0-4)
	 	 Principles	of	Public	Law
	 	 ความเป็นมา	บ่อเกิดและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชน
ขอบเขต	และลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน
0801233		 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)
  Constitutional Law 
	 	 ประวัติ	ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ	การจัดทำา
รัฐธรรมนูญ	อำานาจอธิปไตย	องค์กรต่าง	ๆ	ทางการเมือง	กระบวนการทาง
นิติบัญญัติ	สิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ทฤษฎีการแบ่ง
แยกอำานาจและการคานอำานาจ	การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ
และบทบาทกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
0801241			 เอกเทศสัญญา	1	 3(3-0-6)
	 	 Specific	Contracts	1	
	 	 หลักกฎหมาย	ลักษณะซื้อขาย	แลกเปลี่ยน	ให้เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	3	และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
0801242			 หนี้	 3(3-0-6)
	 	 Obligation
	 	 หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะหนี้และผลแห่งหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	2
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0801243		 ละเมิด	การจัดการงานนอกสั่ง	และลาภมิควรได้	 3(3-0-6)
  Torts, Management of Affairs without
  Mandate and Undue Enrichment
	 	 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ลักษณะละเมิด	จัดการงาน
นอกสั่ง	ลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	2	และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0801244			 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)
	 	 Specific	Contracts	2
	 	 หลักกฎหมาย	ลักษณะตัวแทน	นายหน้า	ยืม	ฝากทรัพย์	จ้าง
แรงงาน	จ้างทำาของและรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ	3	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0801245			 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)
  Secured Transactions
	 	 หลักกฎหมายลักษณะคำ้าประกัน	จำานอง	จำานำา	ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	3	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0801246			 ทรัพย์สินและที่ดิน	 3(3-0-6)
	 	 Property	and	Land
	 	 ประเภทของทรัพย์สิน	หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สินตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	บรรพ	4	ประมวลกฎหมายท่ีดินและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
0801247			 ประกันภัย	 2(2-0-4)
  Insurance
	 	 หลักกฎหมายลักษณะประกันภัย	ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	บรรพ	3	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0801311			 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักกฎหมาย	2	 2(2-0-4)
	 	 English	for	Lawyers	2	
	 	 การใช้คำาศัพท์และถ้อยคำาสำานวนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ
ในกฎหมายประเภทต่าง	ๆ	
0801322			 วิธีพิจารณาความอาญา	1	 3(3-0-6)
	 	 Criminal	Procedure	1
	 	 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0801323		 วิธีพิจารณาความอาญา	2	 2(2-0-4)
	 	 Criminal	Procedure	2
	 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา	กระบวนการดำาเนินคดีอาญาศาลชั้นต้น
การอุทธรณ์และฎีกา	การบังคับตามคำาพิพากษา
0801331				วิธีพิจารณาความแพ่ง	1	 3(3-0-6)
	 	 Civil	Procedure	1	
	 	 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	ว่าด้วยบททั่วไปวิธีพิจารณา
คดีในศาลชั้นต้น
0801332				วิธีพิจารณาความแพ่ง	2	 3(3-0-6)
	 	 Civil	Procedure	2
	 	 วิธีพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกา	วิธีการชั่วคราวก่อน
พิพากษา	และการบังคับตามคำาพิพากษา	หรือคำาสั่ง	ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง
0801333		 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม	และระบบตุลาการ	 2(2-0-4)
  Constitution of Courts of Justice and Judicial  System
	 	 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม	ศาลยุติธรรม	อำ านาจศาล
อำานาจผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี	และระบบตุลาการ

0801334			 กฎหมายปกครองท้องถิ่น	 3(3-0-6)
  Law of Local Administration
	 	 แนวความคิดพ้ืนฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถ่ิน
	องค์กรส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน	อำานาจหน้าท่ีขององค์กรเหล่านี้
ในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคล	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	อำานาจในการออกกฎหมาย
การกำากับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้	ท้ังในแง่การกำากับดูแลเหนือบุคคลและ
การกำากับดูแลเหนือการกระทำา	รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กร
ส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง
0801335		 การได้มาและการจัดการทรัพย์สิน	 3(3-0-6)
  ของฝ่ายปกครอง
	 	 Acquisition	and	Management	of	Property
  of Administration
	 	 ประเภทของทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง	ผลทางกฎหมาย	ของ
ทรัพย์สินแต่ละประเภท	วิธีการทางกฎหมายเก่ียวกับการได้มา	ซึ่งทรัพย์สิน
ของฝ่ายปกครองตามวิธีการทางกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะการเวนคืนการ
ได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน	การเกณฑ์ทรัพย์สิน	การริบทรัพย์สิน	รวมทั้ง
กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
0801336				กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 3(3-0-6)
	 	 Criminal	Justice	Process
	 	 บุรพวิชา	:	0801123
	 	 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ระบบ	ทฤษฎีและระบบการ
ลงโทษ	และการแก้ไขผู้กระทำาผิดในด้านนิติศาสตร์
0801337		 กฎหมายอาญา	3	:	ความผิดพิเศษ	 3(3-0-6)
	 	 Criminal	law	3	:	Special	Offenses
	 	 ความผิดเก่ียวกับรายได้ของแผ่นดิน	ศีลธรรมอันดีของประชาชน
สิ่งแวดล้อม	และอนุรักษ์ธรรมชาติ	สุขภาพอนามัยของประชาชน	ยาเสพติด
ให้โทษ	การค้าประเวณี	สถานบริการต่างๆ	การคมนาคม	การพาณิชย์และการ
เครดิต	ความมั่นคงของรัฐ	ความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง	การพิทักษ์
ผู้บริโภคและความเป็นธรรมด้านแรงงาน
0801338				การสืบสวนสอบสวนและนิติเวช	 3(3-0-6)
  Investigation and Forensic Science
	 	 ระบบความยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นเจ้าหน้าท่ีตำารวจ	การ
สืบสวนและสอบสวนการกระทำาความผิดทางอาญา	สิทธิของผู้ต้องหาตาม
รัฐธรรมนูญ	วิทยาการทางการแพทย์ท่ีสัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย	โดยเฉพาะ
การพิสูจน์หลักฐานสำาหรับการดำาเนินคดีในทางอาญาและแพ่ง
0801339		 พยาน	 3(3-0-6)
  Evidence
	 	 หลักกฎหมายเก่ียวกับพยานหลักฐาน	พยานหลักฐานในการ
ดำาเนินคดีแพ่งและคดีอาญา
0801341		 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ	 3(3-0-6)
	 	 Bankruptcy	and	Reorganization	Law
	 	 กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย	วิธีการจัดการทรัพย์สินของ
ลูกหนี้	รวมทั้งลักษณะสำาคัญของการฟ้ืนฟูกิจการ	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อำานาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย	การสอบสวน	บทกำาหนดโทษ
และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป
0801342			 มรดก		 3(3-0-6)
  Succession
	 	 หลักกฎหมายลักษณะมรดก	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	บรรพ	6	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0801343	 กฎหมายธุรกิจไทย	 3(3-0-6)
  Thai Business Law
	 	 หลักกฎหมายธุรกิจไทย	อำานาจหน้าท่ี	การดำาเนินงานและการเลิก
ห้างหุ้นส่วน	บริษัท	ทรัพย์สินทางปัญญา	นิติกรรมสัญญา	และกฎหมาย
เอกเทศสัญญาเกี่ยวกับลักษณะซื้อขาย	ตั๋วเงิน	เช่าทรัพย์	และเช่าซื้อ
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0801344 หุ้นส่วน-บริษัท 3(3-0-6)
   Partnerships-Corporations
   หลักกฎหมายหุ้นส่วน-บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายบริษัทมหาชน
0801345 ตั๋วเงิน 3(3-0-6)
   Bills and Notes
   หลักกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 3 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0801348 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
   Industrial Law
   หลักทั่วไปของกฎหมายที่ เกี่ยวกับการดำาเนินงาน
อุตสาหกรรม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมาย โรงงาน 
กฎหมายจดทะเบยีนเครือ่งจกัร กฎหมายวัตถุอนัตราย ปญัหาทางดา้น
กฎหมายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำาเนินงานอุตสาหกรรม
0801349 กฎหมายครอบครัว 3(3-0-6)
   Family Law
   หลักกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0801411 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(1-2-3)
   Legal Professional
   วิวัฒนาการของวิชาชีพนักกฎหมาย หน้าที่ คุณธรรม 
จริยธรรมของนกักฎหมายในสาขาตา่งๆ การควบคมุ มารยาท และวนิยั 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย สัมมนา จริยธรรมของนักกฎหมาย
0801412 นิติปรัชญา 3(3-0-6)
   Philosophy of Law
   ประวตัแิละผลงานของนกัปรชัญากฎหมายในสำานกัความ
คิดทางกฎหมายต่างๆ ปรัชญาท่ีเป็นรากฐานของทฤษฎีกฎหมาย  
อำานาจอธิปไตย โทษสิทธิ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม 
ความเสมอภาค อทิธพิลของ นติปิรชัญาตอ่การสรา้งและการใช้กฎหมาย
0801413 การวิจัยทางนิติศาสตร์ 2(1-2-3)
   Legal Research
   ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ จุดมุ่งหมาย กระบวนการ 
ขัน้ตอนของการวจิยัทางนติศิาสตร ์การคน้ควา้จากเอกสารและงานวจิยั 
การวเิคราะห์และการนำาข้อมูลทฤษฎีทางนติศิาสตรม์าเปน็กรอบในการ
ค้นคว้าวิจัย รวมทั้งจรรยาบรรณของการวิจัยฝึกทำาวิจัยและนำาเสนอ
0801414 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
   Computer Law
   องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ คือ บุคลากร อุปกรณ์ 
โปรแกรม กระบวนการ ข้อมูลสารสนเทศ ระบบสื่อสาร พร้อมกับ
ศกึษากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับองคป์ระกอบตา่งๆ ของคอมพวิเตอร ์คอื
กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายละเมิด กฎหมายอาชญา
ในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายเทคโนโลยีสื่อสารและ
อินเทอร์เน็ตและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
0801415 กฎหมายทหาร 3(3-0-6)
   Military Law
   กฎหมายอาชญาทหาร กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร 
กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร และกฎอัยการศึก
0801421 สัมมนากฎหมายอาญา 3(2-2-5)
   Seminar in Criminal Law
   อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับ
กฎหมายอาญา โดยศกึษาจากแนวคำาพพิากษาฎกีา บทความ ตลอดจน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา

0801422 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ 3(3-0-6)
   Thai and Foreign Legal Systems
   กฎหมายเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบ สกุล
และระบบกฎหมายต่างๆ ที่สำาคัญบทบาทกระบวนการยุติธรรมและ
อิทธิพลของระบบกฎหมายต่างๆ วิวัฒนาการของระบบกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมในประเทศ วิธีการเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับ
กฎหมายอื่น โดยเฉพาะในเรื่องสัญญาและละเมิด และแนวโน้มของ
ระบบกฎหมายต่างๆ ในอนาคต
0801423 การใช้และการตีความกฎหมาย 3(3-0-6)
   Application and Interpretation of Law
   แนวคดิ ทฤษฎ ีและบทบาทของการเปรยีบเทยีบกฎหมาย
ในการใช้และการตีความกฎหมายและสัญญา โดยเน้นกรณีศึกษา
0801424 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3-0-6)
   Criminology and Penology
   ความหมายและขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติ
อาชญากรรม สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม กระบวนการยตุธิรรม
กบัอาชญากรม อาชญาวทิยาการภาคผูเ้สยีหาย หรอืเหยือ่อาชญากรรม 
การปอ้งกนัอาชญากรรม ความหมาย หรอืขอบเขตของทณัฑวทิยา โทษ
และปรชัญาการลงโทษการบรหิารงานเรอืนจำา การเบ่ียงผูก้ระทำาผิดออก
จากกระบวนการยตุธิรรมอนัรวมถงึการควบคมุประพฤตแิละการพกัการ
ลงโทษ
0801425 ภาษีอากร 1 3(3-0-6)
   Taxation 1
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัด
เก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและอนุสัญญา
ภาษีซ้อน
0801426 กฎหมายแรงงาน 1 3(3-0-6)
   Labour Law 1
   ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการและลักษณะของ
กฎหมายแรงงานในต่างประเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศและ
ความสำาคัญของประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ (อนุสัญญา
และข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ) ประวัติและ
พัฒนาการของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของ
กฎหมายลกัษณะจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์บั
กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
และกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
0801427 สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(2-2-5)
   Seminar in Criminal Procedure Law
   อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยศึกษาจากแนวคำาพิพากษา 
บทความ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
0801431 กฎหมายปกครอง 1 2(2-0-4)
   Administrative Law 1
   บ่อเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายต่างๆ 
หลกัการพืน้ฐาน การใชแ้ละการตคีวามกฎหมายปกครอง การจดัระเบยีบ 
ราชการบริหาร การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลใน
กฎหมายมหาชน ทฤษฎวีา่ดว้ยการกระทำาของฝา่ยปกครอง หลกัเกณฑ์
เก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองและสัญญาทาง
ปกครอง
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0801432 กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4)
   Administrative Law 2
   บรุพวิชา : 0801431
   แนวคิดและความจำาเป็นในการจัดระบบควบคุมฝ่าย
ปกครอง แบบของการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศต่างๆ อาทิ คดี
ปกครอง การจดัตัง้ศาลปกครอง วิธพีจิารณาคดีปกครอง หลกัความรบัผดิ 
ของฝ่ายปกครอง รวมตลอดถึงหลักการจัดระบบบริหารงานบุคคลและ
ทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง
0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
   Juvenile and Family Offenses
   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำาผิดของเด็กและเยาวชน 
คดีเยาวชนและครอบครัว การจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีความในศาล
เยาวชนและครอบครัว
0801434 การว่าความและศาลจำาลอง 3(2-2-5)
   Advocacy and Moot Court
   บุรพวิชา : 0801331, 0801332, 0801322 
   ทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดีและทฤษฎีทั้งหลาย
เกี่ยวกับการสืบพยาน โดยคำานึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การฝึก 
ภาคปฏิบัติ เตรียมคดีและว่าความในศาลจำาลอง
0801435 กฎหมายศุลกากร 3(3-0-6)
   Customs Law
   ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกฎหมายศุลกากร 
ววิฒันาการของกฎหมายศลุกากร ท่ีมาของกฎหมายศลุกากร ความรับผดิ 
ในการเสยีภาษศีลุกากร พธิกีารศลุกากร ความผดิตามกฎหมายศลุกากร
อำานาจหนา้ทีข่องพนกังานศลุกากร การดำาเนนิคดีศลุกากร  หลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร การยกเว้นอากร การตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากร กฎหมายศุลกากรกับการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากร
กับการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายอื่นๆ และความตกลงระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
0801436 กฎหมายบริการสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ 3(3-0-6)
   Public Service and Public Enterprise Law
   บุรพวิชา : 0801431 
   ความหมาย ระบบกฎหมายและวิธกีารในการจัดทำาบรกิาร
สาธารณะ การจดัทำาบรกิารสาธารณะโดยรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์รมหาชนและรฐัวสิาหกจิ ประเภทการแปรรปูและระบบการกำากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ
0801437 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 3(3-0-6)
   City Planning and Building Control
   แนวคิด การวางแผน และการจัดทำาผังเมือง เพื่อควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน กระบวนการขอบเขตและการบังคับใช้กฎหมาย
ผังเมือง การชดใช้ความเสียหายให้แก่เอกชนผู้เสียหายและการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร เพื่อความปลอดภัยและสอดคล้องกับผังเมือง
0801438 การควบคุมการใช้ที่ดิน 3(3-0-6)
   Land Use Control
   บุรพวิชา : 0801246
   ความจำาเป็น ความหมายของการควบคุมการใช้ที่ดิน
ในเมืองและชนบท อำานาจและวิธีการที่รัฐใช้ในการควบคุมที่ดิน 
หลกักฎหมาย ขอบเขตของกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิารครอบครองทีด่นิของ
เอกชน การกระจายการจำากดัการถอืครองทีด่นิ การจัดรปูทีด่นิ และการ
ปฏิรูปที่ดิน การควบคุมการใช้อำานาจรัฐที่เกี่ยวกับที่ดิน

0801439 กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
   Conservation of Nature and Environment Law
   หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
นิเวศ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยาการในการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐ องค์กร 
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นในการวางแผน การจัดการ 
การใช ้และการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การจดัการ
มลพิษ
0801441 กฎหมายแรงงาน 2 3(3-0-6)
   Labour Law 2
   บุรพวิชา : 0801426 
   กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม กฎหมาย
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานและกฎหมายแรงงานอื่น
ที่สำาคัญ ตลอดจนปัญหาและแนวโน้มของกฎหมายแรงงาน
0801442 ภาษีอากร 2 3(3-0-6)
   Taxation 2
   บุรพวิชา : 0801425 
   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป์ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากรและภาษี
ท้องถิ่น รวมทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำารุงท้องที่กับภาษีป้าย
0801443 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3(3-0-6)
   Securities and Security Exchange Law
   แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมาย
ของหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์การซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย ์การประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การกระทำาอันไม่เป็นธรรม 
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อหลักทรัพย์เพื่อการครอบงำา
กิจการ
0801444 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6)
   Intellectual Property Law
   ความหมายทรัพยส์นิทางปญัญา แนวคดิและววิฒันาการ
ของกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา องคก์ารระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วข้อง
กบัทรพัยส์นิทางปัญญา ประวตัแิละกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาฉบบั
ต่างๆ ของประเทศไทย ทัง้กฎหมายเครือ่งหมายการคา้ กฎหมายลขิสทิธิ ์
กฎหมายสทิธิบัตรและหลกัการของกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ
0801445 กฎหมายสถาบันการเงิน 3(3-0-6)
   Financial Institution Law
   กฎหมายเกีย่วกบัสถาบนัการเงนิ ธรุกจิและการกำากบัดแูล
สถาบันการเงิน การแก้ไขปัญหาและการแทรกแซงการดำาเนินงานของ
สถาบันการเงินและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อสถาบันการเงินของไทย
0801446 กฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
   Investment Law
   สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  
นโยบายแห่งการกำาหนดกฎเกณฑ์อันเป็นการชักจูงให้แก่ผู้เข้ามาลงทุน  
กฎหมายเก่ียวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
0801447 การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6)
   Settlement of Dispute and Arbitration
   ลกัษณะของขอ้พพิาทรปูแบบต่างๆ เหตุผลและวธิกีารใน
การระงับข้อพิพาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประนอมข้อพิพาทและการ
อนุญาโตตุลาการ
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0801448 กฎหมายการเกษตรและการประมง 3(3-0-6)
   Agricultural and Fishery Law
   กฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรและประมงกฎหมาย
ว่าด้วยพืชพันธุ์ทางการเกษตร ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
ผลติภณัฑเ์กษตรและผลติภณัฑป์ระมง ข้อตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ย 
การประมง กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  กฎหมาย
ว่าด้วยยากำาจัดศัตรูพืชและวัตถุมีพิษ กฎหมายว่าด้วยประมงและ
อนุสัญญาว่าด้วยทะเลในส่วนที่เกี่ยวกับการประมง กฎหมายส่งเสริม 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาและการอนุรักษ์แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำาตาม
ธรรมชาติ
0801449 สัมมนากฎหมายแพ่ง 3(2-2-5)
   Seminar in Civil Law
   อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับ
กฎหมายแพง่ โดยศกึษาจากแนวคำาพพิากษา บทความ ตลอดจนปญัหา
ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
0801451 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6)
   Public International  Law
   ความหมาย ลกัษณะ บอ่เกิดของกฎหมายระหวา่งประเทศ
แผนกคดเีมอืง บคุคลในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง การใช้ 
อำานาจรัฐ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมาย
ภายใน ความรบัผิดระหวา่งประเทศของรฐั การระงบัขอ้พพิาทระหวา่งรฐั 
ลักษณะและองค์ประกอบขององค์การระหว่างประเทศ 
0801452 กฎหมายทะเล 3(3-0-6)
   Law of the Sea
   ประวัติความเป็นมาของกฎหมายทะเล บ่อเกิดของ
กฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ำาที่อยู่ภายใต้อำานาจการ
ควบคุมของรัฐ สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ำาที่มิได้อยู่ภายใต้อำานาจ
การควบคุมของรัฐ เทคนิคกฎหมายในการกำาหนดเขตทะเล การระงับ
ข้อพิพาทระหว่างประเทศตามกฎหมายทะเล
0801453 กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   International Transportation Law
   หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศทางบก 
ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายเก่ียวกับเรือเดินทะเล  
อากาศยานและยานพาหนะขนสง่ทางบก การจำานองเรอืและอากาศยาน
บุริมสิทธิ์ทางทะเล และการบังคับตามบุริมสิทธิ์เหนืออากาศยาน 
ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งระหว่างประเทศ การเช่าเรือเดินทะเล
และการเช่าอากาศยาน ตลอดจนการเช่าซื้ออากาศยาน ความรับผิด 
อันเกิดจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล การเฉลี่ยความ
เสียหายทั่วไป และการประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่ง ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ การขนส่งหลายรูปแบบ ตลอดจน
ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง สินค้าผ่านแดน
0801454 กฎหมายอาเซียน 3(3-0-6)
   ASEAN Law
   ประวัติความเป็นมา ฐานะทางกฎหมายของอาเซียน  
โครงสรา้ง อำานาจหนา้ที ่วธิดีำาเนนิการและปญัหากฎหมายตา่งๆ รวมทัง้ 
ขอ้กฎหมายในสว่นทีเ่กีย่วกบักจิกรรมของสมาคม ทัง้ทีเ่กดิขึน้จากความ
ร่วมมือภายในระหว่างรัฐสมาชิก และความร่วมมือระหว่างสมาคม 
(อาเซียน) กับประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ

0801455 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   International Economic Law
   วิวัฒนาการของข้อตกลงทั่วไป ว่าด้วยภาษีศุลกากรและ
การคา้ กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศโครงสรา้ง บทบาทและหนา้ทีข่อง
สถาบันดังกล่าวในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลกและความสัมพันธ์กับ
ไทย ข้อตกลงปลีกย่อยที่สำาคัญขององค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการค้า 
ข้อตกลงและสถาบันเก่ียวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  
การก่อตั้ง โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ขององค์การการค้าโลก หลัก
กฎหมายและประเด็นสำาคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าบริการ หลัก
กฎหมายและประเดน็สำาคญัของขอ้ตกลงเกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัย์สนิ
ทางปัญญา ประเด็นสำาคัญซึ่งจะเป็นหัวข้อใหม่ในการเจรจาการค้า
พหุภาคี
0801456 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
   International Trade Law
   อนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ.
1980 (UNCITRAL) ข้อสัญญาอินโคเทอร์ม (INCOTERMS) ในสัญญา
ซือ้ขายระหวา่งประเทศ วธิกีารชำาระเงนิโดยเลตเตอรอ์อฟเครดติ วธิกีาร 
ชำาระเงินโดยการโอนเงินด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การระงับข้อพิพาทใน
ทางการค้าระหว่างประเทศและข้อตกลงว่าด้วยการระงับข้อพิพาทใน
ทางการค้าการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากรตามกรอบขององค์การการ
ค้าโลก (WTO)  การให้เงินอุดหนุนและการทุ่มตลาด ภาษีชดเชยการให้
เงนิอดุหนนุและภาษต่ีอต้านการทุ่มตลาด  สิง่กดีกนัการคา้ทีไ่มใ่ชพ่กิดัฯ  
(NTB)  ปญัหามาตรฐานสนิคา้ระหวา่งประเทศในดา้นสขุอนามยัและใน
ด้านความปลอดภัย การระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก
0801457 สัมมนากฎหมายธุรกิจอาเซียน 3(2-2-5)
   ASEAN Business Law Seminar
   สัมมนาในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมาขององค์กรธุรกิจ
อาเซียน ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย กฎหมาย 
วา่ดว้ยการลงทนุในประเทศสมาชกิอาเซยีนบางประเทศ กฎหมายวา่ดว้ย 
การจัดตั้งองค์กรธุรกิจในประเทศเหล่านั้น กฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย
ระหว่างประเทศ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ผลกระทบในการดำาเนินธุรกิจ
ในอาเซียน และการระงับข้อพิพาท
0801458 การเงินเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6)
   ระหว่างประเทศ  
   Finance for International Transactions
   วิธีการต่างๆ ในการระดมเงินขององค์กรธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การกู้เงนิ เพือ่ดำาเนนิโครงการ การป้องกันการผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยน โดยใช้วิธีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และการ 
แลกเปลีย่นสทิธใินการไดร้บัเงนิสกลุ (SWAPS) การซือ้ขายและการชำาระ
เงนิระหวา่งประเทศ โดยวธิกีารออกเลตเตอรอ์อฟเครดติ (L/C)   หนงัสอื
ค้ำาประกันของธนาคาร และการโอนเงินผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
0801459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6)
   Private International Law
   ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติและคนต่างด้าว การขัดกัน
แห่งกฎหมาย การดำาเนินคดีที่มีองค์ประกอบสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
การยอมรบัและการบงัคบัตามคำาพพิากษาและคำาชีข้าดจากตา่งประเทศ
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0801461 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 3(3-0-6)
   Political Party and Electoral Law
   ประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันของพรรคการเมือง 
ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองค์กรที่ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งทั้งของ
ประเทศไทยและของต่างประเทศ ศึกษาถึงโครงสร้างพรรคการเมือง 
บทบาทของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมอืงปจัจบุนั รวมถงึ 
กฎหมายเลือกตั้ง โดยศึกษาถึงข้อดีของระบบการเลือกตั้งและองค์กร
ที่ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน รวมทั้ง
แนวทางการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
0801462 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6)
   Consumer Protection Law
   หลักกฎหมายต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์พื้นฐานเพ่ือการ
พิทกัษ์ป้องกนัสิทธิและประโยชนข์องผูบ้ริโภค พระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดผีูบ้รโิภค พ.ศ. 2551  
และพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551
0801463 กฎหมายอาชญากรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
   Business Crime Law
   ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทาง
อาญาทีเ่กีย่วเนือ่งกับธรุกิจ มาตรการและกลไกของรฐัในการปอ้งปราม 
อาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันการฟอกเงิน 
ความผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิต การปั่นหุ้น
0801464 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6)
   Parliamentary Law
   บุรพวิชา : 0801223, 0801233 
   วิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภาไทยและต่างประเทศ 
ความสำาคัญของรัฐสภาต่อการปกครองระบบประชาธิปไตย อำานาจ
หน้าที่และกระบวนการในการตรากฎหมาย การควบคุมตรวจสอบ 
ฝ่ายบริหาร ระบบ และการทำางานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา รวมถึง 
คณะเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา

0801465 กฎหมายอิสลาม 3(3-0-6)
   Islamic Law
   ประวัติและระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิดของกฎหมาย 
ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม
0801466 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
   International Criminal Law
   หลกักฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดอีาญา ความหมาย 
บ่อเกิดของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ความผิดที่มีลักษณะเป็น
อาชญากรรมระหว่างประเทศ ศาลอาญาระหว่างประเทศและความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา
0801467 สัมมนากฎหมายประชาคมอาเซียน 3(1-4-4)
   ASEAN Community Law Seminar
   บุรพวิชา : 0801454 
   ค้นคว้าปัญหากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
อาเซียน รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ความสัมพันธ์และความเป็นไป
ของประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซียน และประเทศหรอืองคก์ารระหวา่ง
ประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชาคมอาเซียน และนำาเสนอ 
โดยวิธีสัมมนา
0801468 ประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์ 3(0-9-0) 
   Professional Experience in Law
   ฝกึปฏิบติังานวชิาชีพทางกฎหมายในหนว่ยงาน หรอืสถาน
ประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
0801469	 กฎหมายความมั่นคง	 3(3-0-6)
  Security Law
	 	 เงื่อนไขและอำานาจในการประกาศพ้ืนท่ีรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร	สถานการณ์ฉุกเฉิน	กฎอัยการศึก	อำานาจและวิธีการ
ใช้อำานาจ	การควบคุมการใช้อำานาจเมื่อประกาศพ้ืนท่ีรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร	ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	ประกาศกฎอัยการศึก
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551
พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.2548	และ
กฎอัยการศึก	พ.ศ.2457



∫—≠™’«‘™“‚∑ æ.».2550 ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 381
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556358
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 319

∫—≠™’«‘™“‚∑ æ.». 2550 ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

μ“¡∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ ‰¥â 3 ·∫∫ §◊Õ ·∫∫«‘™“‡Õ°‡¥’Ë¬« «‘™“‡Õ°§Ÿà
·≈–·∫∫«‘™“‡Õ°·≈–«‘™“‚∑ À≈—° Ÿμ√√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ∫“ßÀ≈—° Ÿμ√‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√·∫∫«‘™“‡Õ°·≈–«‘™“‚∑ ́ ÷Ëß°”Àπ¥„Àâ‡√’¬π«‘™“‚∑
‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–Õπÿ°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬¥â“π«‘™“°“√ §√—Èß∑’Ë 5/2549 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 15 æƒ»®‘°“¬π 2549
‡ÀÁπ™Õ∫„Àâ “¢“«‘™“μà“ßÊ ®—¥∑”∫—≠™’«‘™“‚∑ «‘™“‚∑≈–‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ ‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ “¡“√∂‡≈◊Õ°‡√’¬π‰¥âμ“¡§«“¡ π„®·≈– “¡“√∂
π”‰ª„™âª√–‚¬™πå„π¥â“πμà“ßÊ ‰¥â ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®÷ß®—¥∑”∫—≠™’«‘™“‚∑´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬√“¬«‘™“μà“ßÊ ®“°∑ÿ°§≥–

∫—≠™’«‘™“‚∑ æ.».2550 ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ©∫—∫π’È„™â°—∫π‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2549 ·≈– ”À√—∫π‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“°àÕπªï°“√»÷°…“ 2549
∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â‡≈◊Õ°‡√’¬π«‘™“‚∑ „Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π«‘™“‚∑μ“¡∫—≠™’«‘™“‚∑π’È‰¥â¥â«¬

«‘™“‚∑ —ß°—¥§≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

1. «‘™“‚∑ “√ π‡∑»»“ μ√å

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“∫√√≥“√—°…»“ μ√å·≈– “√ π‡∑»»“ μ√å §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å

·≈– —ß§¡»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
0106246  “√ π‡∑»»“ μ√å‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)
0106247 ·À≈àß “√ π‡∑» 3(3-0-6)
0106323 °“√§âπ§◊π “√ π‡∑» 3(2-2-5)
0106361 ‡∑§‚π‚≈¬’°“√®—¥°“√ “√ π‡∑» 3(2-2-5)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
‚¥¬‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
0106225 °“√ ◊ËÕ “√„πß“π “√ π‡∑» 2(2-0-4)
0106248  “√ π‡∑»¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ 2(1-2-3)
0106249  “√ π‡∑»∑“ß∏ÿ√°‘® 2(2-0-4)
0106324 °“√∫√‘°“√ “√ π‡∑» 3(3-0-6)
0106331 °“√®—¥°“√ “√ π‡∑»„π ”π—°ß“π 2(2-0-4)
0106332 °“√∫√‘À“√ ∂“∫—π “√ π‡∑» 3(3-0-6)
0106343 °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ 2(2-0-4)
0106352 °ÆÀ¡“¬ ”À√—∫ß“π “√ π‡∑» 2(2-0-4)
0106362 °“√®—¥°“√‡«Á∫‰´μå 2(1-2-3)
0106363 Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ ”À√—∫ß“π “√ π‡∑» 2(1-2-3)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑ “√ π‡∑»»“ μ√å
0106225 °“√ ◊ËÕ “√„πß“π “√ π‡∑» 2(2-0-4)

Communication in InformationWork
»÷°…“§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ ◊ËÕ “√„πß“π “√ π‡∑» °√–∫«π°“√

·≈–‡∑§π‘§°“√ ◊ËÕ “√ ®‘μ«‘∑¬“°“√ ◊ËÕ “√ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√
 ◊ËÕ “√
0106246  “√ π‡∑»»“ μ√å‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Information Science
»÷°…“§«“¡À¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ æ—≤π“°“√ ·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß

 “√ π‡∑»»“ μ√å ∑√—æ¬“°√ “√ π‡∑» ∫∑∫“∑·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ∂“∫—π
 “√ π‡∑» °“√‡¢â“∂÷ß·≈–°“√∫√‘°“√ “√ π‡∑» ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
√«¡∑—Èß®√√¬“∫√√≥∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ “√ π‡∑»»“ μ√å

0106247 ·À≈àß “√ π‡∑» 3(3-0-6)
Information Resources

»÷°…“§«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠ ·≈–ª√–‡¿∑¢Õß·À≈àß “√ π‡∑»
∑√—æ¬“°√ “√ π‡∑»¥â“π¡πÿ…¬»“ μ√å  —ß§¡»“ μ√å «‘∑¬“»“ μ√å
·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ·À≈àßº≈‘μ ‡º¬·æ√à ·≈–∫√‘°“√ “√ π‡∑»∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ
0106248  “√ π‡∑»¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ 2(1-2-3)

Wisdom Information
»÷°…“§«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠ §ÿ≥§à“ ·≈–ª√–‡¿∑¢Õß “√ π‡∑»

¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ °“√®—¥°“√ “√ π‡∑» ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ ·≈–°“√π”‡∑§‚π‚≈¬’
¡“ª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√®—¥°“√ “√ π‡∑»¿Ÿ¡‘ªí≠≠“
0106249  “√ π‡∑»∑“ß∏ÿ√°‘® 2(2-0-4)

Business Information
»÷°…“§«“¡√Ÿâ∑—Ë«‰ª‡°’Ë¬«°—∫∏ÿ√°‘®  “√ π‡∑»∑’Ë„™â„π°“√∫√‘À“√∏ÿ√°‘®

∑√—æ¬“°√·≈–·À≈àß “√ π‡∑»∑“ß∏ÿ√°‘®  °“√®—¥°“√ “√ π‡∑»∑“ß∏ÿ√°‘®
0106323 °“√§âπ§◊π “√ π‡∑» 3(2-2-5)

Information Retrieval
»÷°…“√–∫∫°“√®—¥‡°Á∫·≈–§âπ§◊π “√ π‡∑» À≈—°°“√·≈–·π«§‘¥

„π°“√«‘‡§√“–Àå §«“¡μâÕß°“√¢ÕßºŸâ√—∫∫√‘°“√ “√ π‡∑» °“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
°≈¬ÿ∑∏å ·≈–‡∑§π‘§∑’Ë‡À¡“– ¡ °“√ª√–¡«≈ “√ π‡∑» °“√ª√–‡¡‘πº≈
°“√§âπ§◊π “√ π‡∑» ·≈–°“√Ωñ°ªØ‘∫—μ‘
0106324 °“√∫√‘°“√ “√ π‡∑» 3(3-0-6)

Information Services
»÷°…“§«“¡À¡“¬ «—μ∂ÿª√– ß§å ª√–‡¿∑ «‘∏’°“√ ·≈–°√–∫«π°“√

¢Õß°“√®—¥∫√‘°“√ “√ π‡∑» °≈¬ÿ∑∏å°“√„Àâ∫√‘°“√ °“√π”‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â
„πß“π∫√‘°“√ §ÿ≥≈—°…≥–¢ÕßºŸâ„Àâ∫√‘°“√ °“√»÷°…“ºŸâ„™â∫√‘°“√ °“√μ‘¥μ“¡
·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√„Àâ∫√‘°“√
0106331 °“√®—¥°“√ “√ π‡∑»„π ”π—°ß“π 2(2-0-4)

Information Management in Office
»÷°…“À≈—°·≈–§«“¡ ”§—≠°“√®—¥°“√ “√ π‡∑»„π ”π—°ß“π √–∫∫

·≈–°“√®—¥‡Õ° “√ °“√π”‡∑§‚π‚≈¬’¡“„™â®—¥°“√ “√ π‡∑»„π ”π—°ß“π
0106332 °“√∫√‘À“√ ∂“∫—π “√ π‡∑» 3(3-0-6)

Information Institute Administration
»÷°…“§«“¡À¡“¬ Õß§åª√–°Õ∫ ·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß ∂“∫—π “√ π‡∑»

À≈—°°“√∫√‘À“√·≈–°“√¥”‡π‘πß“π ∂“∫—π “√ π‡∑» §«“¡√à«¡¡◊Õ
√–À«à“ß ∂“∫—π “√ π‡∑» ¡“μ√∞“π·≈–°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ

วิชาโทสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558382
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 359320
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

0106343 °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ 2(2-0-4)
Knowledge Management

»÷°…“§«“¡À¡“¬ §«“¡ ”§—≠ °√–∫«π°“√ ·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√
®—¥°“√§«“¡√Ÿâ °“√æ—≤π“·≈– √â“ß™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—μ‘ °“√π”‡∑§‚π‚≈¬’
¡“„™â„π°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
0106352 °ÆÀ¡“¬ ”À√—∫ß“π “√ π‡∑» 2(2-0-4)

Laws for Information Work
»÷°…“°ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘μ·≈–°“√‡º¬·æ√à “√ π‡∑» °ÆÀ¡“¬

∑√—æ¬å ‘π∑“ßªí≠≠“ æ√–√“™∫—≠≠—μ‘¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ °ÆÀ¡“¬‡°’Ë¬«°—∫
 “√ π‡∑»∫π‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ·≈–°ÆÀ¡“¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
0106361 ‡∑§‚π‚≈¬’°“√®—¥°“√ “√ π‡∑» 3(2-2-5)

Technology for Information Management
»÷°…“æ—≤π“°“√ §«“¡ ”§—≠ ∫∑∫“∑ ª√–‡¿∑¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’„π°“√

®—¥°“√ “√ π‡∑» »÷°…“·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√„™â‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å„π°“√
®—¥°“√ “√ π‡∑»
0106362 °“√®—¥°“√‡«Á∫‰´μå 2(1-2-3)

Website Management
»÷°…“°“√«“ß·ºπ °“√ÕÕ°·∫∫ °“√ √â“ß °“√æ—≤π“ ·≈–°“√

ª√–‡¡‘π‡«Á∫‰´μå √–∫∫§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß‡«Á∫‰´μå °“√∫”√ÿß√—°…“‡«Á∫‰´μå
·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘
0106363 Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ ”À√—∫ß“π “√ π‡∑» 2(1-2-3)

Internet for Information Work
»÷°…“æ—≤π“°“√·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ

°“√∫√‘°“√ “√ π‡∑»∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ ◊∫§âπ “√ π‡∑»
Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ °≈¬ÿ∑∏å„π°“√ ◊∫§âπ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π “√ π‡∑» Ωñ°„™â
Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ„πß“π “√ π‡∑»¥â“πμà“ßÊ

2. «‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“ —ß§¡»“ μ√å §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 9 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 9 Àπà«¬°‘μ
0107212 ª√–«—μ‘»“ μ√å‰∑¬ ¡—¬√—∞™“μ‘∂÷ßªí®®ÿ∫—π 3(3-0-6)
0107352 ª√–«—μ‘»“ μ√å¬ÿ‚√ª§√‘ μå»μ«√√…∑’Ë 15-19 3(3-0-6)
0107422 ª√–«—μ‘»“ μ√å‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ 3(3-0-6)

 ¡—¬„À¡à
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9 Àπà«¬°‘μ

 „Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0107315 ª√–«—μ‘»“ μ√å∑—°…‘≥ 3(3-1-5)
0107317 ª√–«—μ‘»“ μ√å‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡‰∑¬ 3(3-0-6)
0107354 ª√–«—μ‘»“ μ√åÕß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-6)
0107408 √–∫∫ “√ π‡∑»∑“ßª√–«—μ‘»“ μ√å 3(3-0-6)
0107432 ª√–«—μ‘»“ μ√å‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ° ¡—¬„À¡à 3(3-0-6)
0107462  À√—∞Õ‡¡√‘°“°—∫°“√‡¡◊Õß‚≈° 3(3-0-6)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å „Àâ¥Ÿ§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“À≈—° Ÿμ√

»‘≈ª»“ μ√∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“ª√–«—μ‘»“ μ√å

3. «‘™“‚∑¿“…“‰∑¬

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“¿“…“‰∑¬·≈–¿“…“μ–«—πÕÕ° §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈–

 —ß§¡»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 9 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 9 Àπà«¬°‘μ
0111111 «“∑°“√ 2(1-2-3)
0111211 °“√„™â¿“…“‰∑¬ 3(2-2-5)
0111212 °“√Õà“π‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„® 2(2-0-4)
0111311 °“√‡¢’¬π√âÕ¬·°â« 2(1-2-3)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0111161 §«“¡√Ÿâ∑—Ë«‰ª∑“ß«√√≥§¥’‰∑¬ 3(3-0-6)
0111213 °“√æŸ¥‡æ◊ËÕª√– ‘∑∏‘º≈ 2(1-2-3)
0111214 ¿“…“ ◊ËÕ¡«≈™π 3(2-2-5)
0111221 ¿“…“‰∑¬„π∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡2(1-2-3)
0111231 ≈—°…≥–¿“…“‰∑¬ 2(2-0-4)
0111241 ¿“…“»“ μ√å∑—Ë«‰ª 2(2-0-4)
0111261 «‘«—≤π“°“√¢Õß«√√≥§¥’√âÕ¬·°â« 2(2-0-4)
0111262 «‘«—≤π“°“√¢Õß«√√≥§¥’√âÕ¬°√Õß 2(2-0-4)
0111263 «√√≥§¥’°“√≈–§√ 2(2-0-4)
0111264 «√√≥§¥’‡°’Ë¬«°—∫ª√–‡æ≥’ 2(2-0-4)
0111265 ∫∑¢—∫¢“π«√√≥°√√¡ 2(1-2-3)
0111281 §μ‘™π«‘∑¬“ 2(2-0-4)
0111282 «√√≥°√√¡‡æ≈ßæ◊Èπ∫â“π 2(2-0-4)
0111312 °“√‡¢’¬π√âÕ¬°√Õß 2(1-2-3)
0111313 °“√‡¢’¬π‡Õ° “√ ”π—°ß“π 2(1-2-3)
0111314 °“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π∑“ß«‘™“°“√ 2(1-2-3)
0111315 °“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π “√§¥’ 2(1-2-3)
0111316 °“√Õà“π·≈–°“√‡¢’¬π∫—π‡∑‘ß§¥’ 2(1-2-3)
0111331 π‘√ÿ°μ‘»“ μ√å‰∑¬ 2(2-0-4)
0111332 ¿“…“μà“ßª√–‡∑»„π¿“…“‰∑¬ 2(2-0-4)
0111333 Õ—°…√®“√ 2(2-0-4)
0111341 √–∫∫‡ ’¬ß¿“…“‰∑¬ 2(2-0-4)
0111342 ¿“…“∂‘Ëπ 2(2-0-4)
0111361 «√√≥°√√¡«‘‡§√“–Àå 2(2-0-4)
0111362 «√√≥°√√¡«‘®“√≥å 2(2-0-4)
0111363 «√√≥§¥’π‘√“» 2(2-0-4)
0111364 «√√≥°√√¡ªí®®ÿ∫—π 2(2-0-4)
0111365 «√√≥§¥’æÿ∑∏»“ π“ 2(2-0-4)
0111366 «√√≥§¥’™“¥° 2(2-0-4)
0111421 ªí≠À“°“√„™â¿“…“‰∑¬ 2(2-0-4)
0111431 «‘«—≤π“°“√¢Õß¿“…“‰∑¬ 2(2-0-4)
0111432¿“…“∫“≈’·≈– —π °ƒμ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¿“…“‰∑¬ 2(2-0-4)
0111433 ¿“…“‡¢¡√„π¿“…“‰∑¬ 2(2-0-4)



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 383
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556360
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 321

0111434 ¿“…“∫“≈’‡∫◊ÈÕßμâπ 2(2-0-4)
0111435 ¿“…“ —π °ƒμ‡∫◊ÈÕßμâπ 2(2-0-4)
0111441 √–∫∫‰«¬“°√≥å‰∑¬ 2(2-0-4)
0111442 ¿“…“»“ μ√å‡™‘ß —ß§¡ 2(2-0-4)
0111443 Õ√√∂»“ μ√å¿“…“‰∑¬ 2(2-0-4)
0111451  —¡¡π“§«“¡√Ÿâ∑“ß¿“…“À√◊Õ«√√≥§¥’ 3(2-2-5)
0111461 Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß«√√≥§¥’μ–«—πÕÕ°∑’Ë¡’μàÕ 2(2-0-4)

«√√≥§¥’‰∑¬
0111462 Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß«√√≥§¥’μ–«—πμ°∑’Ë¡’μàÕ 2(2-0-4)

«√√≥§¥’‰∑¬
0111463 «√√≥§¥’‡°’Ë¬«°—∫ª√–«—μ‘»“ μ√å 2(2-0-4)
0111464 π‘∑“π§”°≈Õπ 2(2-0-4)
0111465 «√√≥°√√¡‡°’Ë¬«°—∫°“√‡¡◊Õß 2(2-0-4)
0111466 «√√≥°√√¡ ”À√—∫‡¥Á° 2(2-0-4)
0111481 «√√≥°√√¡∑âÕß∂‘Ëπ 2(2-0-4)
0111491  “√π‘æπ∏å 3(0-9-0)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¿“…“‰∑¬
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¿“…“‰∑¬ „Àâ¥Ÿ§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

»‘≈ª»“ μ√∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“…“‰∑¬

4. «‘™“‚∑¿“…“Õ—ß°ƒ…

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“¿“…“μ–«—πμ° §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“¥—ßμàÕ‰ªπ’È ®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
√“¬«‘™“

0115111 ∑—°…–°“√ÕÕ°‡ ’¬ß·≈–°“√øíß-æŸ¥ 3(3-0-6)
0115131 ‰«¬“°√≥å 1 3(3-0-6)
0115211 °“√ ◊ËÕ “√¿“…“Õ—ß°ƒ… 1 3(2-2-5)
0115212 °“√ ◊ËÕ “√¿“…“Õ—ß°ƒ… 2 3(2-2-5)
0115221 À≈—°°“√Õà“π 3(3-0-6)
0115222 °“√Õà“π‡™‘ß«‘‡§√“–Àå·≈–«‘®“√≥å 3(3-0-6)
0115231 ‰«¬“°√≥å 2 3(3-0-6)
0115241 °“√‡¢’¬π‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)
0115242 °“√‡¢’¬π‡™‘ßæ√√≥π“·≈–∫√√¬“¬ 3(2-2-5)
0115251 æ◊Èπ∞“π«—≤π∏√√¡Õ—ß°ƒ…·≈–Õ‡¡√‘°—π 3(3-0-6)
0115252 √âÕ¬·°â«·≈–√âÕ¬°√Õß‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)
0115261  —∑»“ μ√å 3(3-0-6)
0115311 °“√ ◊ËÕ “√¿“…“Õ—ß°ƒ…  3 3(2-2-5)
0115341 °“√‡¢’¬π‡™‘ßÕ∏‘∫“¬ 3(2-2-5)
0115351 «√√≥°√√¡‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)
0115361 ¿“…“»“ μ√åª√–¬ÿ°μå 3(3-0-6)
0115371 °“√·ª≈ 1 3(3-0-6)
0115372 °“√·ª≈ 2 3(3-0-6)
0115381 ¿“…“Õ—ß°ƒ…∏ÿ√°‘® 1 3(3-0-6)
0115382 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√μâÕπ√—∫Õ“§—πμÿ°– 1 3(2-2-5)
0115383 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå 1 3(3-0-6)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¿“…“Õ—ß°ƒ…
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¿“…“Õ—ß°ƒ… „Àâ¥Ÿ§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

»‘≈ª»“ μ√∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿“…“Õ—ß°ƒ…

5. «‘™“‚∑¿Ÿ¡‘»“ μ√å

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“¿Ÿ¡‘»“ μ√å §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å  ¡À“«‘∑¬“≈—¬

∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 6 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 6 Àπà«¬°‘μ
0116114   ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“¬¿“æ 3(2-2-5)
0116231   °“√·ª≈§«“¡À¡“¬·ºπ∑’Ë 3(2-3-4)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ
„Àâπ‘ ‘μ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“μà“ßÊ „Àâ‰¥âÀπà«¬°‘μ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ

®“° 4 °≈ÿà¡«‘™“ ¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√«‘™“«‘∑¬“»“ μ√∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿Ÿ¡‘»“ μ√å
¥—ßπ’È

°≈ÿà¡ ° °“¬¿“æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
0116111 °“√Õπÿ√—°…å∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ 2(2-0-4)
0116112 æ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ” 3(2-2-5)
0116113 °“√Õπÿ√—°…åæ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ” 2(2-0-4)
0116115 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å¿—¬∏√√¡™“μ‘ 2(2-0-4)
0116211 ∏√≥’«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(2-2-5)
0116212 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“¬¿“æª√–‡∑»‰∑¬ 3(2-2-5)
0116213 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å¥‘π 3(2-2-5)
0116214 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 3(2-2-5)
0116215 ¿Ÿ¡‘»“ μ√åπÈ” 3(2-2-5)
0116311 ¿Ÿ¡‘Õ“°“»«‘∑¬“ 3(2-2-5)
0116312 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å™“¬Ωíòß 3(2-2-5)
0116313 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å™’«¿“æ 3(2-2-5)
0116314 ¿Ÿ¡‘π‘‡«» 3(2-2-5)
0116411 ¿Ÿ¡‘ —≥∞“π«‘∑¬“ 3(2-2-5)
0116412 °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 3(2-2-5)
0116413 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å≈ÿà¡πÈ” 3(2-2-5)
0116414 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°—∫°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡3(2-2-5)
0116415 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å¡≈¿“«– 3(2-2-5)
°≈ÿà¡ ¢  ¡πÿ…¬å·≈–‡»√…∞°‘®
0116122 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å‡»√…∞°‘®‚≈° 3(3-0-6)
0116123 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å‡»√…∞°‘®ª√–‡∑»‰∑¬ 3(2-2-5)
0116221 ¿Ÿ¡‘»“ μ√åª√–™“°√ 3(3-0-6)
0116222 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√μ—Èß∂‘Ëπ∞“π 3(2-2-5)
0116223 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√‡¡◊Õß 3(3-0-6)
0116224 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√‡°…μ√ 3(2-2-5)
0116225 ¿Ÿ¡‘»“ μ√åÕÿμ “À°√√¡ 3(2-2-5)
0116226 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 3(2-2-5)
0116321 π‘‡«»«‘∑¬“¡πÿ…¬å 3(2-2-5)
0116322 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°—∫°“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑àÕß‡∑’Ë¬« 3(2-2-5)
0116323 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å‡¡◊Õß 3(2-2-5)
0116324 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å™π∫∑ 3(2-2-5)
0116325 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√¢π àß 3(2-2-5)
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0116326 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√μ≈“¥ 3(2-2-5)
0116422 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√¬â“¬∂‘Ëπ 3(2-2-5)
0116423 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å‡»√…∞°‘®™ÿ¡™π 3(2-2-5)
0116424 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ 3(2-2-5)
0116425 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√«“ß·ºπ°“√„™â∑’Ë¥‘π 3(2-2-5)
0116426 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å‡™‘ßª√–«—μ‘»“ μ√å 3(2-2-5)
°≈ÿà¡ § ‡∑§π‘§ «‘∏’°“√ ·≈–∑—°…–
0116236 ‡∑§π‘§°“√π”‡ πÕß“π∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å 3(2-3-4)
0116237 ‡∑§π‘§°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å 3(2-3-4)
0116238 ª√‘¡“≥«‘‡§√“–Àå∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å 3(2-3-4)
0116333 ‚ø‚μ·°√¡‡¡μ√’‡™‘ßμ—«‡≈¢ 3(2-3-4)
0116335 °“√®—¥°“√∞“π¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë 3(2-3-4)
0116337 ¿Ÿ¡‘ “√ π‡∑» 3(2-3-4)
0116338 °“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å 3(2-3-4)
0116339 ‡∑§π‘§°“√«‘‡§√“–Àå‡™‘ßæ◊Èπ∑’Ë 3(2-3-4)
0116434 °“√ —¡¡π“∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å 1(0-2-1)
0116435 °“√ ”√«®·≈–∑”·ºπ∑’Ë¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ 3(2-3-4)

®—∫æ‘°—¥‚≈°
0116436 ‡∑§π‘§°“√ √â“ß·∫∫®”≈Õß “¡¡‘μ‘∑“ß 3(2-3-4)

¿Ÿ¡‘»“ μ√å
0116437 √–∫∫ “√ π‡∑»¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–√’‚¡μ 3(2-3-4)

‡´π´‘Ëß∑“ß —ß§¡
0116438 √–∫∫ “√ π‡∑»¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–√’‚¡μ‡´π´‘Ëß 3(2-3-4)

∑“ß°“¬¿“æ
0116439 √–∫∫ “√ π‡∑»¿Ÿ¡‘»“ μ√å·≈–√’‚¡μ‡´π´‘Ëß 3(2-3-4)

∑“ß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
°≈ÿà¡ ß ¿Ÿ¡‘¿“§
0116343 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å¿“§„μâ¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 3(2-2-5)
0116344 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å∑âÕß∂‘Ëπ 3(2-2-5)
0116345 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å‡Õ‡™’¬ 3(3-0-6)
0116346 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ 3(3-0-6)
0116347 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å¬ÿ‚√ª 3(3-0-6)
0116348 ¿Ÿ¡‘»“ μ√åÕ‡¡√‘°“‡Àπ◊Õ 3(3-0-6)
0116349 ¿Ÿ¡‘»“ μ√åÕ‡¡√‘°“°≈“ß 3(3-0-6)
0116441 ¿Ÿ¡‘»“ μ√åÕ‡¡√‘°“„μâ 3(3-0-6)
0116442 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å·Õø√‘°“ 3(3-0-6)
0116443 ¿Ÿ¡‘»“ μ√åÕÕ ‡μ√‡≈’¬·≈–‚Õ‡™’¬‡π’¬ 3(3-0-6)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¿Ÿ¡‘»“ μ√å
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¿Ÿ¡‘»“ μ√å „Àâ¥Ÿ§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

«‘∑¬“»“ μ√∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¿Ÿ¡‘»“ μ√å

6. «‘™“‚∑ —ß§¡«‘∑¬“

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“ —ß§¡»“ μ√å §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
0118201  —ß§¡«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)
0118241  —ß§¡«‘∑¬“°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(3-0-6)
0118331 ∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’«‘∑¬“∑“ß —ß§¡«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)
0118332 ®‘μ«‘∑¬“ —ß§¡·π« —ß§¡«‘∑¬“ 3(3-0-6)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0118402 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ 3(3-0-6)
0118411  —ß§¡«‘∑¬“™ÿ¡™π 3(3-0-6)
0118412  —ß§¡«‘∑¬“°“√æ—≤π“ 3(3-0-6)
0118413  —ß§¡«‘∑¬“Õß§å°“√ 3(3-0-6)
0118414  —ß§¡«‘∑¬“°“√®—¥°“√ 3(3-0-6)
0118421  —ß§¡«‘∑¬“ªí≠À“ —ß§¡ 3(3-0-6)
0118422 Õ“™≠“«‘∑¬“·≈–∑—≥±«‘∑¬“ 3(3-0-6)
0118433  —¡¡π“ —ß§¡«‘∑¬“ 3(3-0-6)
0118434  ∂‘μ‘‡∫◊ÈÕßμâπ ”À√—∫π—° —ß§¡»“ μ√å 3(3-0-6)
0118442  —πμ‘«‘∏’ 3(3-0-6)
0118443 ‡∑§‚π‚≈¬’ «—≤π∏√√¡ ·≈– —ß§¡ 3(3-0-6)
0118444  —ß§¡«‘∑¬“‡æ» ¿“æ 3(3-0-6)
0118445  —ß§¡«‘∑¬“°“√‡¡◊Õß 3(3-0-6)
0118446  —ß§¡«‘∑¬“Õÿμ “À°√√¡ 3(3-0-6)
0118447  —ß§¡«‘∑¬“»“ π“ 3(3-0-6)
0118451  —ß§¡æÀÿπ‘¬¡·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß 3(3-0-6)

«—≤π∏√√¡
0118452 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ÿπ∑√’¬¿“æ 3(3-0-6)
0118453 π‘‡«»«‘∑¬“¡πÿ…¬å 3(3-0-6)
0118454 ™πμà“ß«—≤π∏√√¡ 3(3-0-6)
0118455 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑ —ß§¡«‘∑¬“
0118201  —ß§¡«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Sociology
»÷°…“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß —ß§¡«‘∑¬“ æ—≤π“°“√

¢Õß —ß§¡«‘∑¬“μ—Èß·μàÕ¥’μ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π «‘‡§√“–Àå«‘®“√≥å °“√ªØ‘ —ß √√§å
∑“ß —ß§¡ °“√®—¥√–‡∫’¬∫∑“ß —ß§¡ «—≤π∏√√¡ Àπà«¬°“√®—¥√–‡∫’¬∫
·≈–°√–∫«π°“√∑“ß —ß§¡
0118241  —ß§¡«‘∑¬“°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(3-0-6)

Learning Sociology
»÷°…“·≈–«‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß —ß§¡ ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ

°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ μ≈Õ¥®π°“√®—¥°“√·≈–æ—≤π“
√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å„π —ß§¡‰∑¬∑’Ë‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ ‚¥¬„™â
°√≥’»÷°…“∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑»
0118331 ∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’«‘∑¬“∑“ß —ß§¡«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Sociological Theory and Methodology
»÷°…“∑ƒ…Æ’ ·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬∑“ß —ß§¡«‘∑¬“ ª√–«—μ‘·≈–º≈ß“π

∑’Ë ”§—≠¢Õßπ—° —ß§¡«‘∑¬“μ—Èß·μà¬ÿ§·√°∂÷ßªí®®ÿ∫—π »÷°…“¢âÕ«‘®“√≥åμàÕ
∑ƒ…Æ’ °“√π”∑ƒ…Æ’‰ª„™âÕ∏‘∫“¬·≈–«‘®—¬ª√“°Ø°“√≥å∑“ß —ß§¡‚¥¬
»÷°…“ºà“π°“√Õà“πº≈ß“π«‘®—¬∑“ß —ß§¡«‘∑¬“
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0118332 ®‘μ«‘∑¬“ —ß§¡·π« —ß§¡«‘∑¬“ 3(3-0-6)
Social Psychology in Sociology

»÷°…“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß®‘μ«‘∑¬“ —ß§¡·π« —ß§¡
«‘∑¬“ °√–∫«π°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ß —ß§¡∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßÕ‘∑∏‘æ≈∑“ß —ß§¡
·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ë¡’μàÕ∑—»π§μ‘ ∫ÿ§≈‘°¿“æ °“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡ °√–∫«π°“√
°≈ÿà¡ ·≈–æƒμ‘°√√¡∑“ß —ß§¡
0118402 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ 3(3-0-6)

Social and Cultural Change
»÷°…“«‘‡§√“–Àå·π«§‘¥∑ƒ…Ø’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡

‚¥¬‡πâπ∂÷ß‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡·≈–√–∫∫§ÿ≥§à“¢Õß —ß§¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ≈—°…≥– ‡ß◊ËÕπ‰¢ ·≈–ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ëª√“°Ø„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°
0118411  —ß§¡«‘∑¬“™ÿ¡™π 3(3-0-6)

Sociology of Community
»÷°…“«‘‡§√“–Àå§«“¡À¡“¬¢Õß™ÿ¡™π °“√„™âμ—«·∫∫∑’Ë ”§—≠„π°“√

«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫™ÿ¡™π‡¡◊Õß·≈–™π∫∑ μ≈Õ¥®π«‘‡§√“–Àå§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ß™ÿ¡™π‡¡◊Õß·≈–™π∫∑
0118412  —ß§¡«‘∑¬“°“√æ—≤π“ 3(3-0-6)

Sociology of Development
»÷°…“°“√π”·π«§‘¥∑ƒ…Ø’·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“ ‰ª„™â„π°“√

æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§ ·≈–¡À¿“§ ‚¥¬‡πâπ°“√»÷°…“°“√æ—≤π“
¢Õßª√–‡∑»‰∑¬·≈–°≈ÿà¡ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ∑à“¡°≈“ß
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°√–· ‚≈°
0118413  —ß§¡«‘∑¬“Õß§å°“√ 3(3-0-6)

Sociology of Organization
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õß§å°“√

√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å„πÕß§å°“√ ‚§√ß √â“ßÕß§å°“√·∫∫√“™°“√·≈–Õß§å°“√
·∫∫¬◊¥À¬ÿàπ Õ”π“®·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å‡™‘ßÕ”π“®„πÕß§å°“√·∫∫μà“ßÊ
«‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–°“√·°âªí≠À“§«“¡ —¡æ—π∏å¿“¬„πÕß§å°“√
‚¥¬»÷°…“°√≥’∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑»
0118414  —ß§¡«‘∑¬“°“√®—¥°“√ 3(3-0-6)

Sociology of Management
»÷°…“Àπâ“∑’Ë ∫∑∫“∑ ·≈–∑—°…–„π°“√®—¥°“√ §«“¡‡ªìπºŸâπ”

Õ”π“®·≈–°“√‡¡◊Õß„πÕß§å°√∏ÿ√°‘® °“√®—¥°“√¥â“π°“√ ◊ËÕ “√ °“√
®”·π°·√ßß“π ‡∑§‚π‚≈¬’  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–¬ÿ∑∏«‘∏’¢Õß°“√®—¥°“√„π
«—≤π∏√√¡μà“ßÊ
0118421  —ß§¡«‘∑¬“ªí≠À“ —ß§¡ 3(3-0-6)

Sociology of Social Problems
»÷°…“ª√“°Ø°“√≥å∑“ß —ß§¡∑’Ë‰¡àæ÷ßª√“√∂π“ ÷́Ëß‡°‘¥®“°æ¬“∏‘

∑“ß —ß§¡ °“√‡ ’¬√–∫∫∑“ß —ß§¡ °“√¢—¥°—π¢Õß§à“π‘¬¡ æƒμ‘°√√¡‡∫’Ë¬ß‡∫π
·≈–°“√μ’μ√“ μ≈Õ¥®π°“√«‘‡§√“–Àå· «ßÀ“·π«∑“ß°“√ªÑÕß°—π·≈–
·°â‰¢ªí≠À“ —ß§¡
0118422 Õ“™≠“«‘∑¬“·≈–∑—≥±«‘∑¬“ 3(3-0-6)

Criminology and Penology
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Ø’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’ËÕ∏‘∫“¬∂÷ß°“√ª√–°Õ∫

Õ“™≠“°√√¡ °“√¢¬“¬μ—«¢ÕßÕ“™≠“°√√¡ ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß‚∑…
·≈–°√–∫«π°“√¢—¥‡°≈“„À¡à  «‘‡§√“–Àå· «ßÀ“«‘∏’°“√ªØ‘∫—μ‘„π°“√ªÑÕß°—π
·≈–·°â‰¢

0118433  —¡¡π“∑“ß —ß§¡«‘∑¬“ 3(3-0-6)
Seminar in Sociology

»÷°…“·≈–§âπ§«â“‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‚¥¬‡©æ“–„πª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫ —ß§¡«‘∑¬“
·≈â«®—¥∑”‡ªìπ√“¬ß“πÕ¿‘ª√“¬√à«¡°—π„π™—Èπ‡√’¬π
0118434  ∂‘μ‘‡∫◊ÈÕßμâπ ”À√—∫π—° —ß§¡»“ μ√å 3(3-0-6)

Introductory Statistics for Social Scientists
»÷°…“·π«§‘¥ «‘∏’°“√∑“ß ∂‘μ‘ °“√π”‡ πÕ ·≈–«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå

¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßμâπ∑“ß —ß§¡»“ μ√å ‰¥â·°à  ∂‘μ‘æ√√≥π“ ·≈– ∂‘μ‘Õπÿ¡“π
°√–∫«π°“√·≈–‡∑§π‘§°“√„™â ∂‘μ‘‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬ ‚¥¬„™â‚ª√·°√¡
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
0118442  —πμ‘«‘∏’ 3(3-0-6)

Nonviolence Action
»÷°…“«‘‡§√“–Àå·π«§‘¥ —πμ‘»÷°…“  —πμ‘¿“æ §«“¡¢—¥·¬âß  ß§√“¡

§«“¡√ÿπ·√ß√–¥—∫μà“ßÊ ‚¥¬‡πâπÕ∏‘∫“¬·≈–¬°μ—«Õ¬à“ß°“√‰¡à„™â§«“¡
√ÿπ·√ß„π°“√·°â‰¢ªí≠À“®“°°√≥’»÷°…“
0118443 ‡∑§‚π‚≈¬’ «—≤π∏√√¡ ·≈– —ß§¡ 3(3-0-6)

Technology ,Culture , and Society
»÷°…“∑—»π¡‘μ‘∑“ß —ß§¡‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ ªØ‘ —¡æ—π∏å√–À«à“ß

‡∑§‚π‚≈¬’ «—≤π∏√√¡ §à“π‘¬¡ ‚§√ß √â“ß  ∂“∫—π ·≈–°“√®—¥√–‡∫’¬∫
∑“ß —ß§¡ °“√ª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’μàÕ —ß§¡
0118444  —ß§¡«‘∑¬“‡æ» ¿“æ 3(3-0-6)

Sociology of Gender
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’‡°’Ë¬«°—∫§«“¡·μ°μà“ßμ“¡∏√√¡™“μ‘°—∫

 ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡√–À«à“ßÀ≠‘ß™“¬ §«“¡ —¡æ—π∏å
‡™‘ßÕ”π“®√–À«à“ßÀ≠‘ß™“¬„π¡‘μ‘μà“ßÊ  ∂“π¿“æ ∫∑∫“∑À≠‘ß™“¬
„π —ß§¡ °“√æ—≤π“∫∑∫“∑À≠‘ß™“¬  ‘∑∏‘ μ√’„π§√Õ∫§√—«·≈– —ß§¡
·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“«à“¥â«¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‡æ»„π¡‘μ‘μà“ßÊ
0118445  —ß§¡«‘∑¬“°“√‡¡◊Õß 3(3-0-6)

Political Sociology
»÷°…“√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß —ß§¡°—∫°“√‡¡◊Õß ·π«§«“¡§‘¥

·≈–∑ƒ…Æ’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’ËÕ∏‘∫“¬æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß ≈—°…≥–
¢ÕßÕ”π“®·≈– ∂“∫—π∑“ß°“√‡¡◊Õß °“√¡’ à«π√à«¡∑“ß°“√‡¡◊Õß
ªí®®—¬∑“ß —ß§¡°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß°“√‡¡◊Õß
0118446  —ß§¡«‘∑¬“Õÿμ “À°√√¡ 3(3-0-6)

Industrial Sociology
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’ËÕ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å„π

√–∫∫Õÿμ “À°√√¡ °“√®—¥√–‡∫’¬∫∑“ß —ß§¡„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√–∫∫
Õÿμ “À°√√¡ ¢∫«π°“√∑“ß —ß§¡∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ·√ßß“π ·≈–°“√®—¥°“√
§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–°“√¢—¥·¬âß¢Õß°≈ÿà¡μ≈Õ¥®π°“√ª√—∫μ—«  °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑“ß —ß§¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫√–∫∫Õÿμ “À°√√¡ ªí≠À“°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®
„π√–∫∫Õÿμ “À°√√¡ º≈°√–∑∫μàÕ —ß§¡ ·≈–°“√·°âªí≠À“
0118447  —ß§¡«‘∑¬“»“ π“ 3(3-0-6)

Sociology of Religion
»÷°…“«‘‡§√“–Àå¡‚π∑—»πå °“√„Àâ§«“¡À¡“¬ °“√Õ∏‘∫“¬‡Àμÿº≈

§«“¡‡™◊ËÕ °“√∑”Àπâ“∑’Ë¢Õß»“ π“ æ‘∏’°√√¡ §«“¡‡™◊ËÕ ‚¥¬„™â°√Õ∫§‘¥
∑“ß —ß§¡«‘∑¬“
0118451  —ß§¡æÀÿπ‘¬¡·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬ 3(3-0-6)

∑“ß«—≤π∏√√¡
Pluralistic Society and Cultural Diversity

»÷°…“«‘‡§√“–Àå≈—°…≥–¢Õß —ß§¡∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬°≈ÿà¡™πμà“ßÊ

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 323

0118332 ®‘μ«‘∑¬“ —ß§¡·π« —ß§¡«‘∑¬“ 3(3-0-6)
Social Psychology in Sociology

»÷°…“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß®‘μ«‘∑¬“ —ß§¡·π« —ß§¡
«‘∑¬“ °√–∫«π°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ß —ß§¡∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßÕ‘∑∏‘æ≈∑“ß —ß§¡
·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ë¡’μàÕ∑—»π§μ‘ ∫ÿ§≈‘°¿“æ °“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡ °√–∫«π°“√
°≈ÿà¡ ·≈–æƒμ‘°√√¡∑“ß —ß§¡
0118402 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ 3(3-0-6)

Social and Cultural Change
»÷°…“«‘‡§√“–Àå·π«§‘¥∑ƒ…Ø’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡

‚¥¬‡πâπ∂÷ß‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡·≈–√–∫∫§ÿ≥§à“¢Õß —ß§¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ≈—°…≥– ‡ß◊ËÕπ‰¢ ·≈–ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ëª√“°Ø„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°
0118411  —ß§¡«‘∑¬“™ÿ¡™π 3(3-0-6)

Sociology of Community
»÷°…“«‘‡§√“–Àå§«“¡À¡“¬¢Õß™ÿ¡™π °“√„™âμ—«·∫∫∑’Ë ”§—≠„π°“√

«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫™ÿ¡™π‡¡◊Õß·≈–™π∫∑ μ≈Õ¥®π«‘‡§√“–Àå§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ß™ÿ¡™π‡¡◊Õß·≈–™π∫∑
0118412  —ß§¡«‘∑¬“°“√æ—≤π“ 3(3-0-6)

Sociology of Development
»÷°…“°“√π”·π«§‘¥∑ƒ…Ø’·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“ ‰ª„™â„π°“√

æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§ ·≈–¡À¿“§ ‚¥¬‡πâπ°“√»÷°…“°“√æ—≤π“
¢Õßª√–‡∑»‰∑¬·≈–°≈ÿà¡ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ∑à“¡°≈“ß
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°√–· ‚≈°
0118413  —ß§¡«‘∑¬“Õß§å°“√ 3(3-0-6)

Sociology of Organization
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õß§å°“√

√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å„πÕß§å°“√ ‚§√ß √â“ßÕß§å°“√·∫∫√“™°“√·≈–Õß§å°“√
·∫∫¬◊¥À¬ÿàπ Õ”π“®·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å‡™‘ßÕ”π“®„πÕß§å°“√·∫∫μà“ßÊ
«‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–°“√·°âªí≠À“§«“¡ —¡æ—π∏å¿“¬„πÕß§å°“√
‚¥¬»÷°…“°√≥’∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑»
0118414  —ß§¡«‘∑¬“°“√®—¥°“√ 3(3-0-6)

Sociology of Management
»÷°…“Àπâ“∑’Ë ∫∑∫“∑ ·≈–∑—°…–„π°“√®—¥°“√ §«“¡‡ªìπºŸâπ”

Õ”π“®·≈–°“√‡¡◊Õß„πÕß§å°√∏ÿ√°‘® °“√®—¥°“√¥â“π°“√ ◊ËÕ “√ °“√
®”·π°·√ßß“π ‡∑§‚π‚≈¬’  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–¬ÿ∑∏«‘∏’¢Õß°“√®—¥°“√„π
«—≤π∏√√¡μà“ßÊ
0118421  —ß§¡«‘∑¬“ªí≠À“ —ß§¡ 3(3-0-6)

Sociology of Social Problems
»÷°…“ª√“°Ø°“√≥å∑“ß —ß§¡∑’Ë‰¡àæ÷ßª√“√∂π“ ÷́Ëß‡°‘¥®“°æ¬“∏‘

∑“ß —ß§¡ °“√‡ ’¬√–∫∫∑“ß —ß§¡ °“√¢—¥°—π¢Õß§à“π‘¬¡ æƒμ‘°√√¡‡∫’Ë¬ß‡∫π
·≈–°“√μ’μ√“ μ≈Õ¥®π°“√«‘‡§√“–Àå· «ßÀ“·π«∑“ß°“√ªÑÕß°—π·≈–
·°â‰¢ªí≠À“ —ß§¡
0118422 Õ“™≠“«‘∑¬“·≈–∑—≥±«‘∑¬“ 3(3-0-6)

Criminology and Penology
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Ø’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’ËÕ∏‘∫“¬∂÷ß°“√ª√–°Õ∫

Õ“™≠“°√√¡ °“√¢¬“¬μ—«¢ÕßÕ“™≠“°√√¡ ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß‚∑…
·≈–°√–∫«π°“√¢—¥‡°≈“„À¡à  «‘‡§√“–Àå· «ßÀ“«‘∏’°“√ªØ‘∫—μ‘„π°“√ªÑÕß°—π
·≈–·°â‰¢

0118433  —¡¡π“∑“ß —ß§¡«‘∑¬“ 3(3-0-6)
Seminar in Sociology

»÷°…“·≈–§âπ§«â“‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‚¥¬‡©æ“–„πª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫ —ß§¡«‘∑¬“
·≈â«®—¥∑”‡ªìπ√“¬ß“πÕ¿‘ª√“¬√à«¡°—π„π™—Èπ‡√’¬π
0118434  ∂‘μ‘‡∫◊ÈÕßμâπ ”À√—∫π—° —ß§¡»“ μ√å 3(3-0-6)

Introductory Statistics for Social Scientists
»÷°…“·π«§‘¥ «‘∏’°“√∑“ß ∂‘μ‘ °“√π”‡ πÕ ·≈–«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå

¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßμâπ∑“ß —ß§¡»“ μ√å ‰¥â·°à  ∂‘μ‘æ√√≥π“ ·≈– ∂‘μ‘Õπÿ¡“π
°√–∫«π°“√·≈–‡∑§π‘§°“√„™â ∂‘μ‘‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬ ‚¥¬„™â‚ª√·°√¡
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
0118442  —πμ‘«‘∏’ 3(3-0-6)

Nonviolence Action
»÷°…“«‘‡§√“–Àå·π«§‘¥ —πμ‘»÷°…“  —πμ‘¿“æ §«“¡¢—¥·¬âß  ß§√“¡

§«“¡√ÿπ·√ß√–¥—∫μà“ßÊ ‚¥¬‡πâπÕ∏‘∫“¬·≈–¬°μ—«Õ¬à“ß°“√‰¡à„™â§«“¡
√ÿπ·√ß„π°“√·°â‰¢ªí≠À“®“°°√≥’»÷°…“
0118443 ‡∑§‚π‚≈¬’ «—≤π∏√√¡ ·≈– —ß§¡ 3(3-0-6)

Technology ,Culture , and Society
»÷°…“∑—»π¡‘μ‘∑“ß —ß§¡‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ ªØ‘ —¡æ—π∏å√–À«à“ß

‡∑§‚π‚≈¬’ «—≤π∏√√¡ §à“π‘¬¡ ‚§√ß √â“ß  ∂“∫—π ·≈–°“√®—¥√–‡∫’¬∫
∑“ß —ß§¡ °“√ª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’μàÕ —ß§¡
0118444  —ß§¡«‘∑¬“‡æ» ¿“æ 3(3-0-6)

Sociology of Gender
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’‡°’Ë¬«°—∫§«“¡·μ°μà“ßμ“¡∏√√¡™“μ‘°—∫

 ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡√–À«à“ßÀ≠‘ß™“¬ §«“¡ —¡æ—π∏å
‡™‘ßÕ”π“®√–À«à“ßÀ≠‘ß™“¬„π¡‘μ‘μà“ßÊ  ∂“π¿“æ ∫∑∫“∑À≠‘ß™“¬
„π —ß§¡ °“√æ—≤π“∫∑∫“∑À≠‘ß™“¬  ‘∑∏‘ μ√’„π§√Õ∫§√—«·≈– —ß§¡
·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“«à“¥â«¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‡æ»„π¡‘μ‘μà“ßÊ
0118445  —ß§¡«‘∑¬“°“√‡¡◊Õß 3(3-0-6)

Political Sociology
»÷°…“√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß —ß§¡°—∫°“√‡¡◊Õß ·π«§«“¡§‘¥

·≈–∑ƒ…Æ’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’ËÕ∏‘∫“¬æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß ≈—°…≥–
¢ÕßÕ”π“®·≈– ∂“∫—π∑“ß°“√‡¡◊Õß °“√¡’ à«π√à«¡∑“ß°“√‡¡◊Õß
ªí®®—¬∑“ß —ß§¡°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß°“√‡¡◊Õß
0118446  —ß§¡«‘∑¬“Õÿμ “À°√√¡ 3(3-0-6)

Industrial Sociology
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’ËÕ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å„π

√–∫∫Õÿμ “À°√√¡ °“√®—¥√–‡∫’¬∫∑“ß —ß§¡„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√–∫∫
Õÿμ “À°√√¡ ¢∫«π°“√∑“ß —ß§¡∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ·√ßß“π ·≈–°“√®—¥°“√
§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–°“√¢—¥·¬âß¢Õß°≈ÿà¡μ≈Õ¥®π°“√ª√—∫μ—«  °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑“ß —ß§¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫√–∫∫Õÿμ “À°√√¡ ªí≠À“°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®
„π√–∫∫Õÿμ “À°√√¡ º≈°√–∑∫μàÕ —ß§¡ ·≈–°“√·°âªí≠À“
0118447  —ß§¡«‘∑¬“»“ π“ 3(3-0-6)

Sociology of Religion
»÷°…“«‘‡§√“–Àå¡‚π∑—»πå °“√„Àâ§«“¡À¡“¬ °“√Õ∏‘∫“¬‡Àμÿº≈

§«“¡‡™◊ËÕ °“√∑”Àπâ“∑’Ë¢Õß»“ π“ æ‘∏’°√√¡ §«“¡‡™◊ËÕ ‚¥¬„™â°√Õ∫§‘¥
∑“ß —ß§¡«‘∑¬“
0118451  —ß§¡æÀÿπ‘¬¡·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬ 3(3-0-6)

∑“ß«—≤π∏√√¡
Pluralistic Society and Cultural Diversity

»÷°…“«‘‡§√“–Àå≈—°…≥–¢Õß —ß§¡∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬°≈ÿà¡™πμà“ßÊ

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 323

0118332 ®‘μ«‘∑¬“ —ß§¡·π« —ß§¡«‘∑¬“ 3(3-0-6)
Social Psychology in Sociology

»÷°…“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß®‘μ«‘∑¬“ —ß§¡·π« —ß§¡
«‘∑¬“ °√–∫«π°“√∂à“¬∑Õ¥∑“ß —ß§¡∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßÕ‘∑∏‘æ≈∑“ß —ß§¡
·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ë¡’μàÕ∑—»π§μ‘ ∫ÿ§≈‘°¿“æ °“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡ °√–∫«π°“√
°≈ÿà¡ ·≈–æƒμ‘°√√¡∑“ß —ß§¡
0118402 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡ 3(3-0-6)

Social and Cultural Change
»÷°…“«‘‡§√“–Àå·π«§‘¥∑ƒ…Ø’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡

‚¥¬‡πâπ∂÷ß‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡·≈–√–∫∫§ÿ≥§à“¢Õß —ß§¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ≈—°…≥– ‡ß◊ËÕπ‰¢ ·≈–ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ëª√“°Ø„π —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°
0118411  —ß§¡«‘∑¬“™ÿ¡™π 3(3-0-6)

Sociology of Community
»÷°…“«‘‡§√“–Àå§«“¡À¡“¬¢Õß™ÿ¡™π °“√„™âμ—«·∫∫∑’Ë ”§—≠„π°“√

«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫™ÿ¡™π‡¡◊Õß·≈–™π∫∑ μ≈Õ¥®π«‘‡§√“–Àå§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ß™ÿ¡™π‡¡◊Õß·≈–™π∫∑
0118412  —ß§¡«‘∑¬“°“√æ—≤π“ 3(3-0-6)

Sociology of Development
»÷°…“°“√π”·π«§‘¥∑ƒ…Ø’·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“ ‰ª„™â„π°“√

æ—≤π“∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§ ·≈–¡À¿“§ ‚¥¬‡πâπ°“√»÷°…“°“√æ—≤π“
¢Õßª√–‡∑»‰∑¬·≈–°≈ÿà¡ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ ∑à“¡°≈“ß
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°√–· ‚≈°
0118413  —ß§¡«‘∑¬“Õß§å°“√ 3(3-0-6)

Sociology of Organization
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õß§å°“√

√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å„πÕß§å°“√ ‚§√ß √â“ßÕß§å°“√·∫∫√“™°“√·≈–Õß§å°“√
·∫∫¬◊¥À¬ÿàπ Õ”π“®·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å‡™‘ßÕ”π“®„πÕß§å°“√·∫∫μà“ßÊ
«‘‡§√“–Àå§«“¡ —¡æ—π∏å·≈–°“√·°âªí≠À“§«“¡ —¡æ—π∏å¿“¬„πÕß§å°“√
‚¥¬»÷°…“°√≥’∑—Èß„π·≈–μà“ßª√–‡∑»
0118414  —ß§¡«‘∑¬“°“√®—¥°“√ 3(3-0-6)

Sociology of Management
»÷°…“Àπâ“∑’Ë ∫∑∫“∑ ·≈–∑—°…–„π°“√®—¥°“√ §«“¡‡ªìπºŸâπ”

Õ”π“®·≈–°“√‡¡◊Õß„πÕß§å°√∏ÿ√°‘® °“√®—¥°“√¥â“π°“√ ◊ËÕ “√ °“√
®”·π°·√ßß“π ‡∑§‚π‚≈¬’  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–¬ÿ∑∏«‘∏’¢Õß°“√®—¥°“√„π
«—≤π∏√√¡μà“ßÊ
0118421  —ß§¡«‘∑¬“ªí≠À“ —ß§¡ 3(3-0-6)

Sociology of Social Problems
»÷°…“ª√“°Ø°“√≥å∑“ß —ß§¡∑’Ë‰¡àæ÷ßª√“√∂π“ ÷́Ëß‡°‘¥®“°æ¬“∏‘

∑“ß —ß§¡ °“√‡ ’¬√–∫∫∑“ß —ß§¡ °“√¢—¥°—π¢Õß§à“π‘¬¡ æƒμ‘°√√¡‡∫’Ë¬ß‡∫π
·≈–°“√μ’μ√“ μ≈Õ¥®π°“√«‘‡§√“–Àå· «ßÀ“·π«∑“ß°“√ªÑÕß°—π·≈–
·°â‰¢ªí≠À“ —ß§¡
0118422 Õ“™≠“«‘∑¬“·≈–∑—≥±«‘∑¬“ 3(3-0-6)

Criminology and Penology
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Ø’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’ËÕ∏‘∫“¬∂÷ß°“√ª√–°Õ∫

Õ“™≠“°√√¡ °“√¢¬“¬μ—«¢ÕßÕ“™≠“°√√¡ ·π«§‘¥‡°’Ë¬«°—∫°“√≈ß‚∑…
·≈–°√–∫«π°“√¢—¥‡°≈“„À¡à  «‘‡§√“–Àå· «ßÀ“«‘∏’°“√ªØ‘∫—μ‘„π°“√ªÑÕß°—π
·≈–·°â‰¢

0118433  —¡¡π“∑“ß —ß§¡«‘∑¬“ 3(3-0-6)
Seminar in Sociology

»÷°…“·≈–§âπ§«â“‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‚¥¬‡©æ“–„πª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫ —ß§¡«‘∑¬“
·≈â«®—¥∑”‡ªìπ√“¬ß“πÕ¿‘ª√“¬√à«¡°—π„π™—Èπ‡√’¬π
0118434  ∂‘μ‘‡∫◊ÈÕßμâπ ”À√—∫π—° —ß§¡»“ μ√å 3(3-0-6)

Introductory Statistics for Social Scientists
»÷°…“·π«§‘¥ «‘∏’°“√∑“ß ∂‘μ‘ °“√π”‡ πÕ ·≈–«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå

¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßμâπ∑“ß —ß§¡»“ μ√å ‰¥â·°à  ∂‘μ‘æ√√≥π“ ·≈– ∂‘μ‘Õπÿ¡“π
°√–∫«π°“√·≈–‡∑§π‘§°“√„™â ∂‘μ‘‡æ◊ËÕ°“√«‘®—¬ ‚¥¬„™â‚ª√·°√¡
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
0118442  —πμ‘«‘∏’ 3(3-0-6)

Nonviolence Action
»÷°…“«‘‡§√“–Àå·π«§‘¥ —πμ‘»÷°…“  —πμ‘¿“æ §«“¡¢—¥·¬âß  ß§√“¡

§«“¡√ÿπ·√ß√–¥—∫μà“ßÊ ‚¥¬‡πâπÕ∏‘∫“¬·≈–¬°μ—«Õ¬à“ß°“√‰¡à„™â§«“¡
√ÿπ·√ß„π°“√·°â‰¢ªí≠À“®“°°√≥’»÷°…“
0118443 ‡∑§‚π‚≈¬’ «—≤π∏√√¡ ·≈– —ß§¡ 3(3-0-6)

Technology ,Culture , and Society
»÷°…“∑—»π¡‘μ‘∑“ß —ß§¡‡°’Ë¬«°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ ªØ‘ —¡æ—π∏å√–À«à“ß

‡∑§‚π‚≈¬’ «—≤π∏√√¡ §à“π‘¬¡ ‚§√ß √â“ß  ∂“∫—π ·≈–°“√®—¥√–‡∫’¬∫
∑“ß —ß§¡ °“√ª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’μàÕ —ß§¡
0118444  —ß§¡«‘∑¬“‡æ» ¿“æ 3(3-0-6)

Sociology of Gender
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’‡°’Ë¬«°—∫§«“¡·μ°μà“ßμ“¡∏√√¡™“μ‘°—∫

 ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡√–À«à“ßÀ≠‘ß™“¬ §«“¡ —¡æ—π∏å
‡™‘ßÕ”π“®√–À«à“ßÀ≠‘ß™“¬„π¡‘μ‘μà“ßÊ  ∂“π¿“æ ∫∑∫“∑À≠‘ß™“¬
„π —ß§¡ °“√æ—≤π“∫∑∫“∑À≠‘ß™“¬  ‘∑∏‘ μ√’„π§√Õ∫§√—«·≈– —ß§¡
·≈–«‘‡§√“–Àåªí≠À“«à“¥â«¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‡æ»„π¡‘μ‘μà“ßÊ
0118445  —ß§¡«‘∑¬“°“√‡¡◊Õß 3(3-0-6)

Political Sociology
»÷°…“√–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß —ß§¡°—∫°“√‡¡◊Õß ·π«§«“¡§‘¥

·≈–∑ƒ…Æ’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’ËÕ∏‘∫“¬æƒμ‘°√√¡∑“ß°“√‡¡◊Õß ≈—°…≥–
¢ÕßÕ”π“®·≈– ∂“∫—π∑“ß°“√‡¡◊Õß °“√¡’ à«π√à«¡∑“ß°“√‡¡◊Õß
ªí®®—¬∑“ß —ß§¡°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß°“√‡¡◊Õß
0118446  —ß§¡«‘∑¬“Õÿμ “À°√√¡ 3(3-0-6)

Industrial Sociology
»÷°…“·π«§‘¥·≈–∑ƒ…Æ’∑“ß —ß§¡«‘∑¬“∑’ËÕ∏‘∫“¬§«“¡ —¡æ—π∏å„π

√–∫∫Õÿμ “À°√√¡ °“√®—¥√–‡∫’¬∫∑“ß —ß§¡„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√–∫∫
Õÿμ “À°√√¡ ¢∫«π°“√∑“ß —ß§¡∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ·√ßß“π ·≈–°“√®—¥°“√
§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–°“√¢—¥·¬âß¢Õß°≈ÿà¡μ≈Õ¥®π°“√ª√—∫μ—«  °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
∑“ß —ß§¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫√–∫∫Õÿμ “À°√√¡ ªí≠À“°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®
„π√–∫∫Õÿμ “À°√√¡ º≈°√–∑∫μàÕ —ß§¡ ·≈–°“√·°âªí≠À“
0118447  —ß§¡«‘∑¬“»“ π“ 3(3-0-6)

Sociology of Religion
»÷°…“«‘‡§√“–Àå¡‚π∑—»πå °“√„Àâ§«“¡À¡“¬ °“√Õ∏‘∫“¬‡Àμÿº≈

§«“¡‡™◊ËÕ °“√∑”Àπâ“∑’Ë¢Õß»“ π“ æ‘∏’°√√¡ §«“¡‡™◊ËÕ ‚¥¬„™â°√Õ∫§‘¥
∑“ß —ß§¡«‘∑¬“
0118451  —ß§¡æÀÿπ‘¬¡·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬ 3(3-0-6)

∑“ß«—≤π∏√√¡
Pluralistic Society and Cultural Diversity

»÷°…“«‘‡§√“–Àå≈—°…≥–¢Õß —ß§¡∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬°≈ÿà¡™πμà“ßÊ
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§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈ÿà¡™π∑à“¡°≈“ß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß«—≤π∏√√¡
·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå  ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ·≈–·π«°“√ √â“ß‡Õ°¿“æ∑à“¡°≈“ß
§«“¡À≈“°À≈“¬
0118452 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ÿπ∑√’¬¿“æ 3(3-0-6)

Aesthetic Anthropology
»÷°…“°“√„Àâ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß»‘≈ª– ¥πμ√’ π“Ø»‘≈ªá

«√√≥°√√¡ ≈–§√ ¿“æ¬πμ√å „π·ßà¡ÿ¡ ∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ §«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„Àâ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß ÿπ∑√’¬¿“æ‡À≈à“π’È
°—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘μ„π¥â“πμà“ß Ê
0118453 π‘‡«»«‘∑¬“¡πÿ…¬å 3(3-0-6)

Human Ecology
»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡πÿ…¬å°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡°√–∫«π°“√ª√—∫μ—«

¢Õß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡¿“¬„μâÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
0118454 ™πμà“ß«—≤π∏√√¡ 3(3-0-6)

Diversified Cultural Groups
»÷°…“§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°≈ÿà¡™π∑’Ë¡’°“√¬÷¥∂◊Õ«—≤π∏√√¡

„π√Ÿª·∫∫∑’Ë·μ°μà“ß‰ª®“°™π°≈ÿà¡„À≠à„π —ß§¡∑’Ë ”§—≠„πª√–‡∑»‰∑¬
‡πâπ°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡ ‡»√…∞°‘® °“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß
·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß°≈ÿà¡™πμà“ßÊ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß™π°≈ÿà¡πâÕ¬°—∫
°≈ÿà¡„À≠à Õ§μ‘ °“√°’¥°—π μ≈Õ¥®π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π
¢Õß™π°≈ÿà¡πâÕ¬ ªí≠À“¢Õß™π°≈ÿà¡πâÕ¬·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë√—∞∫“≈¡’μàÕ™π°≈ÿà¡πâÕ¬
„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡πâπ»÷°…“™πμà“ß«—≤π∏√√¡„π¿“§„μâ
0118455 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Anthropology
»÷°…“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ·π«§‘¥

∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’«‘∑¬“ æ◊Èπ∞“π∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ‚¥¬‡πâπ»÷°…“¡“πÿ…¬«‘∑¬“
«—≤π∏√√¡ °“√π”·π«§‘¥∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’°“√∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“‰ªª√–¬ÿ°μå
„™â„π°“√»÷°…“«‘®—¬ª√“°Æ°“√≥å∑“ß —ß§¡

0115495 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 3 2(2-0-4)
0115496 °“√Õà“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

‡™‘ßª√–«—μ‘»“ μ√å
0113497 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)
0113498 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)
0116432 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107311 ª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ 3(3-0-6)

History and Civilization of Thailand
»÷°…“¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßÕ“√¬∏√√¡‰∑¬ °√–∫«π°“√√—∫·≈–ª√–¬ÿ°μå

Õ“√¬∏√√¡Õ‘π‡¥’¬·≈–®’πºà“π™“μ‘‚∫√“≥μà“ßÊ ®π°àÕμ—«¢÷Èπ‡ªìπ
Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™π™“μ‘‰∑¬ °“√°àÕμ—Èß√—∞‰∑¬
μ—Èß·μà°àÕπ ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ‚¥¬‡πâπ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠Ê
∑—Èß∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß ‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õß·μà≈–¬ÿ§
0107390 °“√»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’·≈–‚∫√“≥ 3(2-2-5)

 ∂“π‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
A Study of Archaeology and Archaeological
Sites for Tourism

»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’ ‚∫√“≥ ∂“π·≈–»‘≈ª«—≤π∏√√¡∑’Ë ”§—≠
μ—Èß·μà ¡—¬°àÕπª√–«—μ‘»“ μ√å¡“∂÷ß ¡—¬ª√–«—μ‘»“ μ√å „π¥‘π·¥πª√–‡∑»‰∑¬
·≈–·À≈àß‚∫√“≥§¥’„π¿“§„μâ‚¥¬¡’°“√»÷°…“¿“§ π“¡
0107391 ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ 2(2-0-4)

°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
History of Arts and Culture: Tourism Perspective

»÷°…“ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ „π¥‘π·¥πª√–‡∑»‰∑¬
‡æ◊ËÕπ”¡“„™â°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107392 ª√–«—μ‘∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°“√®—¥°“√ 2(2-0-4)

∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬
History of Tourism and Tourism Management in
Thailand

»÷°…“ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“·≈–·π«‚πâ¡„πÕπ“§μ¢Õß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
·≈–∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬√«¡∑—Èß«‘∏’°“√π”§«“¡√Ÿâ “¢“μà“ßÊ ¡“ª√–°Õ∫
„π°“√»÷°…“æ‘®“√≥“«‘‡§√“–ÀåÀ“·π«∑“ß„π°“√°àÕª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫
°“√®—¥∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« √«¡∑—Èß»÷°…“«‘∏’°“√·≈–ªí≠À“¢Õß°“√
®—¥°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«„π‰∑¬∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π
0107393 ‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å«‘∏’¢Õß 2(2-0-4)

∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
Southern Thai Archaeological and Historical
Methodology in relation to Tourism

»÷°…“«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ
‡æ◊ËÕª√–¬ÿ°μå„™â°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107394  —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ 2(2-0-4)

Society and Culture of Thai Muslim
»÷°…“§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™“«‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ À≈—°»“ π“∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ

«‘∂’™’«‘μ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà »‘≈ª– «—≤π∏√√¡·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’‚¥¬‡πâπ
™“«‰∑¬¡ÿ ≈‘¡¿“§„μâμÕπ≈à“ß
0107491 °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å 2(2-0-4)

Eco-Tourism
»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Ø’ «‘∏’°“√ªØ‘∫—μ‘ ·≈–°“√®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√

∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å
0107492 À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

Principles of Tour Conducting
»÷°…“√Ÿª·∫∫¢Õß°“√π”‡∑’Ë¬« À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« °≈«‘∏’·≈–‡∑§π‘§

∑’Ë„™â„π°“√π”‡∑’Ë¬« °“√·°âªí≠À“·≈–Õÿª √√§∑’ËÕ“®‡°‘¥√–À«à“ß°“√
π”‡∑’Ë¬« °“√®—¥°“√ ‘Ëß¢Õß —¡¿“√– °“√μ‘¥μàÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
‚¥¬¡’°“√»÷°…“¥Ÿß“π

7. «‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“ —ß§¡»“ μ√å §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 10 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 8 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 10 Àπà«¬°‘μ
0107311 ª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ 3(3-0-6)
0107390 °“√»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’·≈–‚∫√“≥ 3(2-2-5)

 ∂“π‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107391 ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ 2(2-0-4)

°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107492 À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 8 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0107392 ª√–«—μ‘∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°“√®—¥°“√ 2(2-0-4)

∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬
0107393 ‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å«‘∏’¢Õß 2(2-0-4)

∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107394  —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ 2(2-0-4)
0107491 °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å 2(2-0-4)
0115493 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)
0115494 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)
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¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈ÿà¡™π∑à“¡°≈“ß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß«—≤π∏√√¡
·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå  ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ·≈–·π«°“√ √â“ß‡Õ°¿“æ∑à“¡°≈“ß
§«“¡À≈“°À≈“¬
0118452 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ÿπ∑√’¬¿“æ 3(3-0-6)

Aesthetic Anthropology
»÷°…“°“√„Àâ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß»‘≈ª– ¥πμ√’ π“Ø»‘≈ªá

«√√≥°√√¡ ≈–§√ ¿“æ¬πμ√å „π·ßà¡ÿ¡ ∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ §«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„Àâ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß ÿπ∑√’¬¿“æ‡À≈à“π’È
°—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘μ„π¥â“πμà“ß Ê
0118453 π‘‡«»«‘∑¬“¡πÿ…¬å 3(3-0-6)

Human Ecology
»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡πÿ…¬å°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡°√–∫«π°“√ª√—∫μ—«

¢Õß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡¿“¬„μâÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
0118454 ™πμà“ß«—≤π∏√√¡ 3(3-0-6)

Diversified Cultural Groups
»÷°…“§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°≈ÿà¡™π∑’Ë¡’°“√¬÷¥∂◊Õ«—≤π∏√√¡

„π√Ÿª·∫∫∑’Ë·μ°μà“ß‰ª®“°™π°≈ÿà¡„À≠à„π —ß§¡∑’Ë ”§—≠„πª√–‡∑»‰∑¬
‡πâπ°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡ ‡»√…∞°‘® °“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß
·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß°≈ÿà¡™πμà“ßÊ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß™π°≈ÿà¡πâÕ¬°—∫
°≈ÿà¡„À≠à Õ§μ‘ °“√°’¥°—π μ≈Õ¥®π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π
¢Õß™π°≈ÿà¡πâÕ¬ ªí≠À“¢Õß™π°≈ÿà¡πâÕ¬·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë√—∞∫“≈¡’μàÕ™π°≈ÿà¡πâÕ¬
„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡πâπ»÷°…“™πμà“ß«—≤π∏√√¡„π¿“§„μâ
0118455 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Anthropology
»÷°…“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ·π«§‘¥

∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’«‘∑¬“ æ◊Èπ∞“π∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ‚¥¬‡πâπ»÷°…“¡“πÿ…¬«‘∑¬“
«—≤π∏√√¡ °“√π”·π«§‘¥∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’°“√∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“‰ªª√–¬ÿ°μå
„™â„π°“√»÷°…“«‘®—¬ª√“°Æ°“√≥å∑“ß —ß§¡

0115495 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 3 2(2-0-4)
0115496 °“√Õà“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

‡™‘ßª√–«—μ‘»“ μ√å
0113497 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)
0113498 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)
0116432 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107311 ª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ 3(3-0-6)

History and Civilization of Thailand
»÷°…“¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßÕ“√¬∏√√¡‰∑¬ °√–∫«π°“√√—∫·≈–ª√–¬ÿ°μå

Õ“√¬∏√√¡Õ‘π‡¥’¬·≈–®’πºà“π™“μ‘‚∫√“≥μà“ßÊ ®π°àÕμ—«¢÷Èπ‡ªìπ
Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™π™“μ‘‰∑¬ °“√°àÕμ—Èß√—∞‰∑¬
μ—Èß·μà°àÕπ ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ‚¥¬‡πâπ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠Ê
∑—Èß∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß ‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õß·μà≈–¬ÿ§
0107390 °“√»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’·≈–‚∫√“≥ 3(2-2-5)

 ∂“π‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
A Study of Archaeology and Archaeological
Sites for Tourism

»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’ ‚∫√“≥ ∂“π·≈–»‘≈ª«—≤π∏√√¡∑’Ë ”§—≠
μ—Èß·μà ¡—¬°àÕπª√–«—μ‘»“ μ√å¡“∂÷ß ¡—¬ª√–«—μ‘»“ μ√å „π¥‘π·¥πª√–‡∑»‰∑¬
·≈–·À≈àß‚∫√“≥§¥’„π¿“§„μâ‚¥¬¡’°“√»÷°…“¿“§ π“¡
0107391 ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ 2(2-0-4)

°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
History of Arts and Culture: Tourism Perspective

»÷°…“ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ „π¥‘π·¥πª√–‡∑»‰∑¬
‡æ◊ËÕπ”¡“„™â°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107392 ª√–«—μ‘∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°“√®—¥°“√ 2(2-0-4)

∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬
History of Tourism and Tourism Management in
Thailand

»÷°…“ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“·≈–·π«‚πâ¡„πÕπ“§μ¢Õß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
·≈–∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬√«¡∑—Èß«‘∏’°“√π”§«“¡√Ÿâ “¢“μà“ßÊ ¡“ª√–°Õ∫
„π°“√»÷°…“æ‘®“√≥“«‘‡§√“–ÀåÀ“·π«∑“ß„π°“√°àÕª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫
°“√®—¥∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« √«¡∑—Èß»÷°…“«‘∏’°“√·≈–ªí≠À“¢Õß°“√
®—¥°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«„π‰∑¬∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π
0107393 ‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å«‘∏’¢Õß 2(2-0-4)

∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
Southern Thai Archaeological and Historical
Methodology in relation to Tourism

»÷°…“«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ
‡æ◊ËÕª√–¬ÿ°μå„™â°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107394  —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ 2(2-0-4)

Society and Culture of Thai Muslim
»÷°…“§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™“«‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ À≈—°»“ π“∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ

«‘∂’™’«‘μ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà »‘≈ª– «—≤π∏√√¡·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’‚¥¬‡πâπ
™“«‰∑¬¡ÿ ≈‘¡¿“§„μâμÕπ≈à“ß
0107491 °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å 2(2-0-4)

Eco-Tourism
»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Ø’ «‘∏’°“√ªØ‘∫—μ‘ ·≈–°“√®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√

∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å
0107492 À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

Principles of Tour Conducting
»÷°…“√Ÿª·∫∫¢Õß°“√π”‡∑’Ë¬« À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« °≈«‘∏’·≈–‡∑§π‘§

∑’Ë„™â„π°“√π”‡∑’Ë¬« °“√·°âªí≠À“·≈–Õÿª √√§∑’ËÕ“®‡°‘¥√–À«à“ß°“√
π”‡∑’Ë¬« °“√®—¥°“√ ‘Ëß¢Õß —¡¿“√– °“√μ‘¥μàÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
‚¥¬¡’°“√»÷°…“¥Ÿß“π

7. «‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“ —ß§¡»“ μ√å §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 10 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 8 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 10 Àπà«¬°‘μ
0107311 ª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ 3(3-0-6)
0107390 °“√»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’·≈–‚∫√“≥ 3(2-2-5)

 ∂“π‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107391 ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ 2(2-0-4)

°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107492 À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 8 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0107392 ª√–«—μ‘∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°“√®—¥°“√ 2(2-0-4)

∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬
0107393 ‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å«‘∏’¢Õß 2(2-0-4)

∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107394  —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ 2(2-0-4)
0107491 °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å 2(2-0-4)
0115493 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)
0115494 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)
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§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈ÿà¡™π∑à“¡°≈“ß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß«—≤π∏√√¡
·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå  ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ·≈–·π«°“√ √â“ß‡Õ°¿“æ∑à“¡°≈“ß
§«“¡À≈“°À≈“¬
0118452 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ÿπ∑√’¬¿“æ 3(3-0-6)

Aesthetic Anthropology
»÷°…“°“√„Àâ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß»‘≈ª– ¥πμ√’ π“Ø»‘≈ªá

«√√≥°√√¡ ≈–§√ ¿“æ¬πμ√å „π·ßà¡ÿ¡ ∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ §«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„Àâ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß ÿπ∑√’¬¿“æ‡À≈à“π’È
°—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘μ„π¥â“πμà“ß Ê
0118453 π‘‡«»«‘∑¬“¡πÿ…¬å 3(3-0-6)

Human Ecology
»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡πÿ…¬å°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡°√–∫«π°“√ª√—∫μ—«

¢Õß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡¿“¬„μâÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
0118454 ™πμà“ß«—≤π∏√√¡ 3(3-0-6)

Diversified Cultural Groups
»÷°…“§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°≈ÿà¡™π∑’Ë¡’°“√¬÷¥∂◊Õ«—≤π∏√√¡

„π√Ÿª·∫∫∑’Ë·μ°μà“ß‰ª®“°™π°≈ÿà¡„À≠à„π —ß§¡∑’Ë ”§—≠„πª√–‡∑»‰∑¬
‡πâπ°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡ ‡»√…∞°‘® °“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß
·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß°≈ÿà¡™πμà“ßÊ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß™π°≈ÿà¡πâÕ¬°—∫
°≈ÿà¡„À≠à Õ§μ‘ °“√°’¥°—π μ≈Õ¥®π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π
¢Õß™π°≈ÿà¡πâÕ¬ ªí≠À“¢Õß™π°≈ÿà¡πâÕ¬·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë√—∞∫“≈¡’μàÕ™π°≈ÿà¡πâÕ¬
„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡πâπ»÷°…“™πμà“ß«—≤π∏√√¡„π¿“§„μâ
0118455 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Anthropology
»÷°…“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ·π«§‘¥

∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’«‘∑¬“ æ◊Èπ∞“π∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ‚¥¬‡πâπ»÷°…“¡“πÿ…¬«‘∑¬“
«—≤π∏√√¡ °“√π”·π«§‘¥∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’°“√∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“‰ªª√–¬ÿ°μå
„™â„π°“√»÷°…“«‘®—¬ª√“°Æ°“√≥å∑“ß —ß§¡

0115495 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 3 2(2-0-4)
0115496 °“√Õà“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

‡™‘ßª√–«—μ‘»“ μ√å
0113497 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)
0113498 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)
0116432 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107311 ª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ 3(3-0-6)

History and Civilization of Thailand
»÷°…“¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßÕ“√¬∏√√¡‰∑¬ °√–∫«π°“√√—∫·≈–ª√–¬ÿ°μå

Õ“√¬∏√√¡Õ‘π‡¥’¬·≈–®’πºà“π™“μ‘‚∫√“≥μà“ßÊ ®π°àÕμ—«¢÷Èπ‡ªìπ
Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™π™“μ‘‰∑¬ °“√°àÕμ—Èß√—∞‰∑¬
μ—Èß·μà°àÕπ ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ‚¥¬‡πâπ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠Ê
∑—Èß∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß ‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õß·μà≈–¬ÿ§
0107390 °“√»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’·≈–‚∫√“≥ 3(2-2-5)

 ∂“π‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
A Study of Archaeology and Archaeological
Sites for Tourism

»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’ ‚∫√“≥ ∂“π·≈–»‘≈ª«—≤π∏√√¡∑’Ë ”§—≠
μ—Èß·μà ¡—¬°àÕπª√–«—μ‘»“ μ√å¡“∂÷ß ¡—¬ª√–«—μ‘»“ μ√å „π¥‘π·¥πª√–‡∑»‰∑¬
·≈–·À≈àß‚∫√“≥§¥’„π¿“§„μâ‚¥¬¡’°“√»÷°…“¿“§ π“¡
0107391 ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ 2(2-0-4)

°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
History of Arts and Culture: Tourism Perspective

»÷°…“ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ „π¥‘π·¥πª√–‡∑»‰∑¬
‡æ◊ËÕπ”¡“„™â°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107392 ª√–«—μ‘∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°“√®—¥°“√ 2(2-0-4)

∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬
History of Tourism and Tourism Management in
Thailand

»÷°…“ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“·≈–·π«‚πâ¡„πÕπ“§μ¢Õß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
·≈–∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬√«¡∑—Èß«‘∏’°“√π”§«“¡√Ÿâ “¢“μà“ßÊ ¡“ª√–°Õ∫
„π°“√»÷°…“æ‘®“√≥“«‘‡§√“–ÀåÀ“·π«∑“ß„π°“√°àÕª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫
°“√®—¥∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« √«¡∑—Èß»÷°…“«‘∏’°“√·≈–ªí≠À“¢Õß°“√
®—¥°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«„π‰∑¬∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π
0107393 ‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å«‘∏’¢Õß 2(2-0-4)

∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
Southern Thai Archaeological and Historical
Methodology in relation to Tourism

»÷°…“«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ
‡æ◊ËÕª√–¬ÿ°μå„™â°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107394  —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ 2(2-0-4)

Society and Culture of Thai Muslim
»÷°…“§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™“«‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ À≈—°»“ π“∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ

«‘∂’™’«‘μ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà »‘≈ª– «—≤π∏√√¡·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’‚¥¬‡πâπ
™“«‰∑¬¡ÿ ≈‘¡¿“§„μâμÕπ≈à“ß
0107491 °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å 2(2-0-4)

Eco-Tourism
»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Ø’ «‘∏’°“√ªØ‘∫—μ‘ ·≈–°“√®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√

∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å
0107492 À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

Principles of Tour Conducting
»÷°…“√Ÿª·∫∫¢Õß°“√π”‡∑’Ë¬« À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« °≈«‘∏’·≈–‡∑§π‘§

∑’Ë„™â„π°“√π”‡∑’Ë¬« °“√·°âªí≠À“·≈–Õÿª √√§∑’ËÕ“®‡°‘¥√–À«à“ß°“√
π”‡∑’Ë¬« °“√®—¥°“√ ‘Ëß¢Õß —¡¿“√– °“√μ‘¥μàÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
‚¥¬¡’°“√»÷°…“¥Ÿß“π

7. «‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“ —ß§¡»“ μ√å §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 10 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 8 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 10 Àπà«¬°‘μ
0107311 ª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ 3(3-0-6)
0107390 °“√»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’·≈–‚∫√“≥ 3(2-2-5)

 ∂“π‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107391 ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ 2(2-0-4)

°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107492 À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 8 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0107392 ª√–«—μ‘∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°“√®—¥°“√ 2(2-0-4)

∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬
0107393 ‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å«‘∏’¢Õß 2(2-0-4)

∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107394  —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ 2(2-0-4)
0107491 °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å 2(2-0-4)
0115493 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)
0115494 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)

324
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈ÿà¡™π∑à“¡°≈“ß§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß«—≤π∏√√¡
·≈–™“μ‘æ—π∏ÿå  ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π ·≈–·π«°“√ √â“ß‡Õ°¿“æ∑à“¡°≈“ß
§«“¡À≈“°À≈“¬
0118452 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ÿπ∑√’¬¿“æ 3(3-0-6)

Aesthetic Anthropology
»÷°…“°“√„Àâ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß»‘≈ª– ¥πμ√’ π“Ø»‘≈ªá

«√√≥°√√¡ ≈–§√ ¿“æ¬πμ√å „π·ßà¡ÿ¡ ∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ §«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß°√–∫«π°“√„Àâ§ÿ≥§à“·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß ÿπ∑√’¬¿“æ‡À≈à“π’È
°—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘μ„π¥â“πμà“ß Ê
0118453 π‘‡«»«‘∑¬“¡πÿ…¬å 3(3-0-6)

Human Ecology
»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß¡πÿ…¬å°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡°√–∫«π°“√ª√—∫μ—«

¢Õß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡¿“¬„μâÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
0118454 ™πμà“ß«—≤π∏√√¡ 3(3-0-6)

Diversified Cultural Groups
»÷°…“§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°≈ÿà¡™π∑’Ë¡’°“√¬÷¥∂◊Õ«—≤π∏√√¡

„π√Ÿª·∫∫∑’Ë·μ°μà“ß‰ª®“°™π°≈ÿà¡„À≠à„π —ß§¡∑’Ë ”§—≠„πª√–‡∑»‰∑¬
‡πâπ°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡ ‡»√…∞°‘® °“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß
·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß°≈ÿà¡™πμà“ßÊ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß™π°≈ÿà¡πâÕ¬°—∫
°≈ÿà¡„À≠à Õ§μ‘ °“√°’¥°—π μ≈Õ¥®π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π
¢Õß™π°≈ÿà¡πâÕ¬ ªí≠À“¢Õß™π°≈ÿà¡πâÕ¬·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë√—∞∫“≈¡’μàÕ™π°≈ÿà¡πâÕ¬
„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡πâπ»÷°…“™πμà“ß«—≤π∏√√¡„π¿“§„μâ
0118455 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Anthropology
»÷°…“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ·π«§‘¥

∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’«‘∑¬“ æ◊Èπ∞“π∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ‚¥¬‡πâπ»÷°…“¡“πÿ…¬«‘∑¬“
«—≤π∏√√¡ °“√π”·π«§‘¥∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’°“√∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“‰ªª√–¬ÿ°μå
„™â„π°“√»÷°…“«‘®—¬ª√“°Æ°“√≥å∑“ß —ß§¡

0115495 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 3 2(2-0-4)
0115496 °“√Õà“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

‡™‘ßª√–«—μ‘»“ μ√å
0113497 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)
0113498 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)
0116432 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107311 ª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ 3(3-0-6)

History and Civilization of Thailand
»÷°…“¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßÕ“√¬∏√√¡‰∑¬ °√–∫«π°“√√—∫·≈–ª√–¬ÿ°μå

Õ“√¬∏√√¡Õ‘π‡¥’¬·≈–®’πºà“π™“μ‘‚∫√“≥μà“ßÊ ®π°àÕμ—«¢÷Èπ‡ªìπ
Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™π™“μ‘‰∑¬ °“√°àÕμ—Èß√—∞‰∑¬
μ—Èß·μà°àÕπ ¡—¬ ÿ‚¢∑—¬ ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ‚¥¬‡πâπ‡Àμÿ°“√≥å ”§—≠Ê
∑—Èß∑“ß¥â“π°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß ‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õß·μà≈–¬ÿ§
0107390 °“√»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’·≈–‚∫√“≥ 3(2-2-5)

 ∂“π‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
A Study of Archaeology and Archaeological
Sites for Tourism

»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’ ‚∫√“≥ ∂“π·≈–»‘≈ª«—≤π∏√√¡∑’Ë ”§—≠
μ—Èß·μà ¡—¬°àÕπª√–«—μ‘»“ μ√å¡“∂÷ß ¡—¬ª√–«—μ‘»“ μ√å „π¥‘π·¥πª√–‡∑»‰∑¬
·≈–·À≈àß‚∫√“≥§¥’„π¿“§„μâ‚¥¬¡’°“√»÷°…“¿“§ π“¡
0107391 ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ 2(2-0-4)

°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
History of Arts and Culture: Tourism Perspective

»÷°…“ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ „π¥‘π·¥πª√–‡∑»‰∑¬
‡æ◊ËÕπ”¡“„™â°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107392 ª√–«—μ‘∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°“√®—¥°“√ 2(2-0-4)

∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬
History of Tourism and Tourism Management in
Thailand

»÷°…“ª√–«—μ‘§«“¡‡ªìπ¡“·≈–·π«‚πâ¡„πÕπ“§μ¢Õß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
·≈–∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬√«¡∑—Èß«‘∏’°“√π”§«“¡√Ÿâ “¢“μà“ßÊ ¡“ª√–°Õ∫
„π°“√»÷°…“æ‘®“√≥“«‘‡§√“–ÀåÀ“·π«∑“ß„π°“√°àÕª√–‚¬™πå‡°’Ë¬«°—∫
°“√®—¥∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« √«¡∑—Èß»÷°…“«‘∏’°“√·≈–ªí≠À“¢Õß°“√
®—¥°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«„π‰∑¬∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π
0107393 ‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å«‘∏’¢Õß 2(2-0-4)

∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
Southern Thai Archaeological and Historical
Methodology in relation to Tourism

»÷°…“«‘∏’°“√‡°’Ë¬«°—∫‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ
‡æ◊ËÕª√–¬ÿ°μå„™â°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107394  —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ 2(2-0-4)

Society and Culture of Thai Muslim
»÷°…“§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß™“«‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ À≈—°»“ π“∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ

«‘∂’™’«‘μ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà »‘≈ª– «—≤π∏√√¡·≈–¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’‚¥¬‡πâπ
™“«‰∑¬¡ÿ ≈‘¡¿“§„μâμÕπ≈à“ß
0107491 °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å 2(2-0-4)

Eco-Tourism
»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Ø’ «‘∏’°“√ªØ‘∫—μ‘ ·≈–°“√®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√

∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å
0107492 À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

Principles of Tour Conducting
»÷°…“√Ÿª·∫∫¢Õß°“√π”‡∑’Ë¬« À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« °≈«‘∏’·≈–‡∑§π‘§

∑’Ë„™â„π°“√π”‡∑’Ë¬« °“√·°âªí≠À“·≈–Õÿª √√§∑’ËÕ“®‡°‘¥√–À«à“ß°“√
π”‡∑’Ë¬« °“√®—¥°“√ ‘Ëß¢Õß —¡¿“√– °“√μ‘¥μàÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
‚¥¬¡’°“√»÷°…“¥Ÿß“π

7. «‘™“‚∑ª√–«—μ‘»“ μ√å‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“ —ß§¡»“ μ√å §≥–¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 10 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 8 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 10 Àπà«¬°‘μ
0107311 ª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–Õ“√¬∏√√¡‰∑¬ 3(3-0-6)
0107390 °“√»÷°…“·À≈àß‚∫√“≥§¥’·≈–‚∫√“≥ 3(2-2-5)

 ∂“π‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107391 ª√–«—μ‘»“ μ√å»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ 2(2-0-4)

°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107492 À≈—°°“√π”‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 8 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0107392 ª√–«—μ‘∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°“√®—¥°“√ 2(2-0-4)

∑àÕß‡∑’Ë¬«‰∑¬
0107393 ‚∫√“≥§¥’·≈–ª√–«—μ‘»“ μ√å«‘∏’¢Õß 2(2-0-4)

∑âÕß∂‘Ëπ¿“§„μâ°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0107394  —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬¡ÿ ≈‘¡ 2(2-0-4)
0107491 °“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å 2(2-0-4)
0115493 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)
0115494 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)
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13. «‘™“‚∑π‘‡∑»»“ μ√å

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ◊ËÕ “√°“√»÷°…“ §≥–»÷°…“»“ μ√å

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
0318201 π‘‡∑»»“ μ√å‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)
0318211 °“√ ◊ËÕ “√¡«≈™π‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)
0318212 °“√ ◊ËÕ “√„π∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡ 2(1-2-3)
0318223 ¿“…“„πß“ππ‘‡∑»»“ μ√å 1 2(1-2-3)
0318471 ®√‘¬∏√√¡ ◊ËÕ¡«≈™π 2(2-0-4)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0318225 À≈—°°“√‡¢’¬π¢à“«·≈–√“¬ß“π¢à“« 3(2-2-5)
0318231 °“√ ◊ËÕ “√¥â«¬¿“æ∂à“¬ 2(1-2-3)
0318251 ‡∑§π‘§°“√ —¡¿“…≥å 2(1-2-3)
0318341 °“√ÕÕ°·∫∫ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå 2(1-2-3)
0318422 °“√‡¢’¬π„πß“π‚¶…≥“ 2(1-2-3)
0318441 °“√º≈‘μ√“¬°“√«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß 2(1-2-3)
0318442 °“√º≈‘μ√“¬°“√«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå 2(1-2-3)
0318451 °“√ √â“ß √√§åß“πª√–™“ —¡æ—π∏å 2(1-2-3)

0113497 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)
Malay for Tourism 1

Ωñ°∑—°…–°“√„™â¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ◊ËÕ “√„π°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
·≈–°“√π”‡∑’Ë¬« ‚¥¬Ωñ°¿“…“∑’Ë„™â„π°“√μâÕπ√—∫ °“√„Àâ∫√‘°“√§”·π–π”
μÕ∫§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬« ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß»‘≈ª–·≈–
«—≤π∏√√¡
0113498 ¿“…“¡≈“¬Ÿ‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)

Malay for Tourism 2
Ωñ°∑—°…–°“√„™â¿“…“¡≈“¬Ÿ ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√∫√√¬“¬„Àâ§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫

 ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈– ¿“æ∑—Ë«‰ª∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å ª√–«—μ‘»“ μ√å ‚∫√“≥
 ∂“π »‘≈ª«—≤π∏√√¡ √«¡∑—Èß¢π∫∏√√¡‡π’¬¡·≈–ª√–‡æ≥’∑’Ëπà“ π„®
‡°’Ë¬«°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0115493 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 1 2(2-0-4)

English for Tourism 1
»÷°…“·≈–Ωñ°„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…„π√–¥—∫¢Õß§”·≈– ”π«π∑’Ë„™â „π

∏ÿ√°‘®°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°“√π”‡∑’Ë¬«√«¡∑—Èß°“√Ωñ°∑”‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫
 ∂“π∑’Ëμà“ßÊ ‡º¬·æ√à ‡πâπ∑—°…–°“√øíß·≈–°“√æŸ¥
0115494 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2 2(2-0-4)

English for Tourism 2
»÷°…“·≈–Ωñ°„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ◊ËÕ “√„π∏ÿ√°‘®

°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–π”‡∑’Ë¬«„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß¢÷Èπ Õà“π “√§¥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®
°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« √«¡∑—Èß¿“…“∑’Ë„™â„π∏ÿ√°‘®‚√ß·√¡
0115495 ¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 3 2(2-0-4)

English for Tourism 3
»÷°…“·≈–Ωñ°„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ◊ËÕ “√ „π¥â“π

°“√‡ªìπºŸâª√–°Õ∫°“√®—¥π”‡∑’Ë¬«√–¥—∫μà“ßÊ ∑—Èß„π·≈–πÕ°ª√–‡∑»
»÷°…“«‘∏’μ‘¥μàÕª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“πμà“ßÊ ∑’ËμâÕß‡°’Ë¬«¢âÕß
0115496 °“√Õà“π‡°’Ë¬«°—∫°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ß 2(2-0-4)

ª√–«—μ‘»“ μ√å
Reading on Historical Tourism

»÷°…“·≈–Ωñ°Õà“π‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ª√–«—μ‘»“ μ√å·≈–°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
∑’Ë‡¢’¬π‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ…¥â“πª√–«—μ‘»“ μ√å„π·μà≈–¬ÿ§ ·≈–º≈°√–∑∫
∑’Ë¡’μàÕ≈—°…≥– —ß§¡  ·≈–≈—°…≥–∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ·≈–°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«
0116432 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« 2(2-0-4)

Geography of Tourism
»÷°…“ªí®®—¬∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√å∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬« ·≈–º≈°√–∑∫

∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡πâπ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«‡™‘ßÕπÿ√—°…å
0118455 ¡“πÿ…¬«‘∑¬“‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Anthropology
»÷°…“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢Õ∫‡¢μ §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ·π«§‘¥

∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’«‘∑¬“ æ◊Èπ∞“π∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“ ‚¥¬‡πâπ»÷°…“¡“πÿ…¬«‘∑¬“
«—≤π∏√√¡ °“√π”·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’·≈–«‘∏’°“√∑“ß¡“πÿ…¬«‘∑¬“‰ª
ª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√»÷°…“«‘®—¬ª√“°Ø°“√≥å∑“ß —ß§¡

0318492 ª√– ∫°“√≥åπ‘‡∑»»“ μ√å 2(0-6-0)
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“π‘‡∑»»“ μ√å
0318201 π‘‡∑»»“ μ√å‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Communication Arts
»÷°…“§«“¡À¡“¬ «—μ∂ÿª√– ß§å §«“¡ ”§—≠·≈–Õß§åª√–°Õ∫¢Õß

°“√ ◊ËÕ “√ °“√√—∫√Ÿâ·≈–°“√μ’§«“¡ °“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫¢Õß
°“√ ◊ËÕ “√ °“√ ◊ËÕ “√°—∫°“√æ—≤π“ —ß§¡
0318211 °“√ ◊ËÕ “√¡«≈™π‡∫◊ÈÕßμâπ 3(3-0-6)

Introduction to Mass Communication
»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Æ’ ·≈–·∫∫®”≈Õß‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π°“√ ◊ËÕ “√

¡«≈™π °√–∫«π°“√·≈–Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√ ◊ËÕ “√¡«≈™π Àπâ“∑’Ë
·≈–Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß ◊ËÕ “√¡«≈™πμàÕ —ß§¡
0318212 °“√ ◊ËÕ “√„π∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡ 2(1-2-3)

Communication in Social Contexts
»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°“√ ◊ËÕ “√°—∫∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡·≈–

«—≤π∏√√¡ §«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ ◊ËÕ “√„π¿“√°‘®ª√– “π§«“¡√Ÿâ §«“¡§‘¥
‡®μ§μ‘·≈–§à“π‘¬¡„π —ß§¡ «‘‡§√“–Àå°“√ ◊ËÕ “√·μà≈–°√≥’»÷°…“‡æ◊ËÕ
«‘®“√≥å§«“¡‡À¡“– ¡¢ÕßºŸâ àß  ◊ËÕ ™àÕß∑“ß·≈–ºŸâ√—∫„π∫√‘∫∑μà“ßÊ
¢Õß —ß§¡
0318223 ¿“…“„πß“ππ‘‡∑»»“ μ√å 1 2(1-2-3)

Language for Communication 1
»÷°…“°“√„™â¿“…“‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√„π ◊ËÕª√–‡¿∑μà“ßÊ «‘‡§√“–Àå

«‘®“√≥å¿“…“∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà„π ◊ËÕª√–‡¿∑μà“ßÊ Ωñ°°“√„™â¿“…“‡™‘ß
 √â“ß √√§å‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√
0318225 À≈—°°“√‡¢’¬π¢à“«·≈–√“¬ß“π¢à“« 3(2-2-5)

Principles of News Writing and Reporting
»÷°…“§«“¡À¡“¬·≈–Õß§åª√–°Õ∫¢Õß¢à“« °“√«‘‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ¢à“«

‡∑§π‘§°“√ ◊ËÕ¢à“«·≈–√“¬ß“π¢à“« °“√ √â“ß·≈–√—°…“·À≈àß¢à“«
°√–∫«π°“√∑”ß“π¢Õßπ—°¢à“« §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õßπ—°¢à“«μàÕ∫ÿ§§≈
·≈– —ß§¡ Ωñ°«‘‡§√“–Àå¢à“«·≈–√“¬ß“π¢à“«
0318231 °“√ ◊ËÕ “√¥â«¬¿“æ∂à“¬ 2(1-2-3)

Communication through Photography
»÷°…“°“√„™â¿“æ‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√ À≈—°°“√μ’§«“¡¿“æ∂à“¬ °“√®—¥

Õß§åª√–°Õ∫¢Õß¿“æ∂à“¬ Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß¿“æ∂à“¬∑’Ë¡’μàÕ°“√ ◊ËÕ “√
Ωñ°°“√«“ß·ºπ·≈–ªØ‘∫—μ‘°“√∂à“¬¿“æ‡æ◊ËÕ„Àâ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬μ“¡
«—μ∂ÿª√– ß§å

0318501
0318501
0318501
0318501
0318501

0318501

0318501
0318501
0318501
0318501
0318501
0318501
0318501

0318501

0 501

0 501

0 501

0 501

0 501

0 501
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√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
0603121 ∑—°…–æ◊Èπ∞“π¢—∫√âÕß‡æ≈ß‰∑¬ 2(1-2-3)
0603141 ∑—°…–æ◊Èπ∞“π‡§√◊ËÕß°”°—∫®—ßÀ«–‰∑¬ 2(1-2-3)
0604286 æ◊Èπ∞“π¥πμ√’‰∑¬ 2(2-0-4)
∑—°…–¥πμ√’‡©æ“–∑“ß
„Àâπ‘ ‘μ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“∑—°…–¥πμ√’‡©æ“–∑“ß‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡Õ°

‡æ’¬ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ®”π«π 6 Àπà«¬°‘μ
¢—∫√âÕß‡æ≈ß‰∑¬
0603122 ¢—∫√âÕß‡æ≈ß‰∑¬ 1 3(1-4-4)
0603221 ¢—∫√âÕß‡æ≈ß‰∑¬ 2 3(1-4-4)
´Õ¥â«ß
0603132 ´Õ¥â«ß 1 3(1-4-4)
0603231 ´Õ¥â«ß 2 3(1-4-4)
´ÕÕŸâ
0603133 ´ÕÕŸâ 1 3(1-4-4)
0603233 ´ÕÕŸâ 2 3(1-4-4)
´Õ “¡ “¬
0603135 ´Õ “¡ “¬ 1 3(1-4-4)
0603235 ´Õ “¡ “¬ 2 3(1-4-4)
®–‡¢â
0603137 ®–‡¢â 1 3(1-4-4)
0603237 ®–‡¢â 2 3(1-4-4)
‡§√◊ËÕß°”°—∫®—ßÀ«–‰∑¬
0603241 ‡§√◊ËÕß°”°—∫®—ßÀ«–‰∑¬ 1 3(1-4-4)
0603241 ‡§√◊ËÕß°”°—∫®—ßÀ«–‰∑¬ 2 3(1-4-4)
‡§√◊ËÕß‡ªÉ“‰∑¬
0603151 ‡§√◊ËÕß‡ªÉ“‰∑¬ 1 3(1-4-4)
0603251 ‡§√◊ËÕß‡ªÉ“‰∑¬ 2 3(1-4-4)
√–π“¥‡Õ°
0603162 √–π“¥‡Õ° 1 3(1-4-4)
0603261 √–π“¥‡Õ° 2 3(1-4-4)
√–π“¥∑ÿâ¡
0603163 √–π“¥∑ÿâ¡ 1 3(1-4-4)
0603263 √–π“¥∑ÿâ¡ 2 3(1-4-4)
¶âÕß«ß„À≠à
0603165 ¶âÕß«ß„À≠à 1 3(1-4-4)
0603265 ¶âÕß«ß„À≠à 2 3(1-4-4)
¶âÕß«ß‡≈Á°
0603167 ¶âÕß«ß‡≈Á° 1 3(1-4-4)
0603267 ¶âÕß«ß‡≈Á° 2 3(1-4-4)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
0603131 ∑—°…–æ◊Èπ∞“π‡§√◊ËÕ “¬‰∑¬ 2(1-2-3)
0603161 ∑—°…–æ◊Èπ∞“πªïòæ“∑¬å‰∑¬ 2(1-2-3)
0603281 ª√–«—μ‘°“√¥πμ√’‰∑¬ 2(2-0-4)
0603282 ¥πμ√’‰∑¬„πæ‘∏’°√√¡ 2(2-0-4)
0603311 ∑—°…–æ◊Èπ∞“π¢‘¡·≈–Õ—ß°–≈ÿß 2(1-2-3)
0603373 °“√º ¡«ß¥πμ√’¿“§„μâ 2(1-2-3)
0603374 °“√º ¡«ß¥πμ√’¿“§Õ’ “π·≈–¿“§‡Àπ◊Õ 2(1-2-3)
0603381 ¥πμ√’æ◊Èπ∫â“π¿“§„μâ 2(2-0-4)
0603383 °“√¢—∫√âÕß·≈–¥πμ√’ ”À√—∫‡¥Á° 2(1-2-3)
0603384 ™’«‘μ·≈–º≈ß“ππ—°¥πμ√’‰∑¬∑’Ë ”§—≠ 2(2-0-4)
0603476 °“√· ¥ßÀπ—ßμ–≈ÿß 2(1-2-3)
0603477 °“√· ¥ß‚π√“ 2(1-2-3)
0603482 ¥πμ√’∫”∫—¥ 2(2-0-4)
0603483 ª√–«—μ‘°“√¥πμ√’μ–«—πÕÕ° 2(2-0-4)

0318251 ‡∑§π‘§°“√ —¡¿“…≥å 2(1-2-3)
Interviewing Techniques

»÷°…“À≈—°°“√ —¡¿“…≥å‡æ◊ËÕ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬μà“ßÊ °“√‡μ√’¬¡¢âÕ¡Ÿ≈
‡æ◊ËÕ°“√ —¡¿“…≥å À≈—°°“√μ—Èß§”∂“¡Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√ —¡¿“…≥å‡æ◊ËÕß“π
 ◊ËÕ “√¡«≈™π
0318341 °“√ÕÕ°·∫∫ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå 2(1-2-3)

Printed Media Design
»÷°…“À≈—°°“√·≈–‡∑§π‘§„π°“√ÕÕ°·∫∫ ‘Ëßæ‘¡æå À≈—°°“√®—¥«“ß

‡π◊ÈÕÀ“·≈–¿“æ„πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå «“√ “√ π‘μ¬ “√ ‡Õ° “√ ·ºàπæ—∫
„∫ª≈‘« „∫ªî¥¿“æ¬πμ√å Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√ÕÕ°·∫∫ ◊ËÕ  ‘Ëßæ‘¡æå
0318422 °“√‡¢’¬π„πß“π‚¶…≥“ 2(1-2-3)

Writing in Advertising
»÷°…“°“√‡¢’¬π„πß“π‚¶…≥“√Ÿª·∫∫μà“ßÊ  °“√‚¶…≥“„π ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå

 ◊ËÕ«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß  ◊ËÕ«‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå «‘‡§√“–Àå¿“…“‚¶…≥“ Ωñ°‡¢’¬π
‡æ◊ËÕß“π‚¶…≥“
0318441 °“√º≈‘μ√“¬°“√«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß 2(1-2-3)

Production in Radio Programs
»÷°…“À≈—°°“√º≈‘μ√“¬°“√‡æ◊ËÕ«‘∑¬ÿ°√–®“¬‡ ’¬ß  Ωñ°°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ

·≈–Õÿª°√≥åÀâÕß àß°√–®“¬‡ ’¬ß °“√∑”Àπâ“∑’ËºŸâª√–°“» °“√‡¢’¬π∫∑
 ”À√—∫√“¬°“√«‘∑¬ÿª√–‡¿∑μà“ßÊ
0318442 °“√º≈‘μ√“¬°“√«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå 2(1-2-3)

Production in Television Programs
»÷°…“À≈—°°“√º≈‘μ√“¬°“√‡æ◊ËÕ«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

¢ÕßΩÉ“¬μà“ßÊ «‘∏’„™â·≈–°“√√–¡—¥√–«—ß√—°…“‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕÿª°√≥å Ωñ°º≈‘μ
√“¬°“√«‘∑¬ÿ‚∑√∑—»πå·≈–°“√‡¢’¬π∫∑ ”À√—∫√“¬°“√‚∑√∑—»πåª√–‡¿∑
μà“ßÊ
0318451 °“√ √â“ß √√§åß“πª√–™“ —¡æ—π∏å 2(1-2-3)

Public Relations Work Creation
»÷°…“§«“¡À¡“¬ ·π«§‘¥ «‘«—≤π“°“√¢Õß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å

À≈—°ªØ‘∫—μ‘·≈–‡∑§π‘§„π°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å °“√‡¢’¬π‡æ◊ËÕ°“√
ª√–™“ —¡æ—π∏å °“√„™â ◊ËÕ‡æ◊ËÕ°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—μ‘
0318471 ®√‘¬∏√√¡ ◊ËÕ¡«≈™π 2(2-0-4)

Mass Media Ethics
»÷°…“§«“¡À¡“¬¢Õß®√‘¬∏√√¡·≈–À≈—°®√√¬“∫√√≥ ◊ËÕ¡«≈™π

«‘‡§√“–Àåªí≠À“®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“° ◊ËÕ¡«≈™π·≈–º≈°√–∑∫∑’Ë¡’μàÕ
 —ß§¡  »÷°…“°√≥’μ—«Õ¬à“ßªí≠À“∑“ß®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ◊ËÕ¡«≈™π‰∑¬
0318492 ª√– ∫°“√≥åπ‘‡∑»»“ μ√å 2(0-6-0)

Experience in Communication Arts
Ωñ°ªØ‘∫—μ‘ß“π¥â“ππ‘‡∑»»“ μ√å°—∫Àπà«¬ß“π À√◊ÕÕß§å°√ À√◊Õ

 ∂“πª√–°Õ∫°“√‰¡àπâÕ¬°«à“ 90 ™—Ë«‚¡ß À√◊Õ √â“ß √√§å™‘Èπß“π¥â“π
π‘‡∑»»“ μ√å „Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈‚¥¬„™â —≠≈—°…≥å G À√◊Õ S À√◊Õ U
·≈–‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ√«¡„π‚§√ß √â“ß«‘™“‚∑
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0 501

0 501

0 501

0 501

0 501

0 501

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–»‘≈ª°√√¡»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ

«‘™“‚∑ —ß°—¥§≥–»‘≈ª°√√¡»“ μ√å



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 389
¤Ù‹Á×Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒμÃÕ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Ñ¡ÉÔ³ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557 381

9. «‘™“‚∑¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å “°≈

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–»‘≈ª°√√¡»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 13 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 13 Àπà«¬°‘μ
0604221 ∑ƒ…Ø’‚πâμ “°≈ 2(2-0-4)
0604231 ∑—°…–¥πμ√’ 1 2(1-2-3)
0604232 ∑—°…–¥πμ√’ 2 2(1-2-3)
0604233 ¢≈ÿà¬‡√§Õ‡¥Õ√å 1 1(1-1-1)
0604321 ∑ƒ…Ø’°“√ª√– “π‡ ’¬ß 1 2(2-0-4)
0604331 ∑—°…–¥πμ√’ 3 2(1-2-3)
0604334 °“√¢—∫√âÕß‡æ≈ß‰∑¬ 1 1(1-1-1)
0604335 °“√¢—∫√âÕßª√– “π‡ ’¬ß 1 1(1-1-1)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0604311 ª√–«—μ‘°“√¥πμ√’‰∑¬·≈–¥πμ√’μ–«—πÕÕ° 2(2-0-4)
0604312 ª√–«—μ‘°“√¥πμ√’μ–«—πμ° 1 2(2-0-4)
0604323 ∑ƒ…Ø’°“√∫—π∑÷°‚πâμ‡æ≈ß‰∑¬ 2(2-0-4)
0604332 ∑—°…–¥πμ√’ 4 2(1-2-3)
0604411 ¥πμ√’æ◊Èπ∫â“π‰∑¬ 2(2-0-4)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å “°≈
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å “°≈ „Àâ¥Ÿ§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

„πÀ≈—° Ÿμ√»‘≈ª»“ μ√∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å “°≈

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“∫√‘À“√°“√»÷°…“ §≥–»÷°…“»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 13 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 13 Àπà«¬°‘μ
0302301 °“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302302 °“√∫√‘À“√«‘™“°“√ 2(2-0-4)
0302303 °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§≈“°√„π‚√ß‡√’¬π 2(2-0-4)
0302305 °“√‡ß‘π‚√ß‡√’¬π 2(2-0-4)
0302403 °ÆÀ¡“¬°“√»÷°…“ 2(2-0-4)
0302411 °“√‡ªìπºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 2(2-0-4)

0604292 °“√‡¢’¬π·≈–Õà“π‚πâμ‡æ≈ß‰∑¬ 2(2-0-4)
0604285 ¥πμ√’æ◊Èπ∫â“π‰∑¬ 2(2-0-4)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å‰∑¬
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å‰∑¬ „Àâ¥Ÿ§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

„πÀ≈—° Ÿμ√»‘≈ª»“ μ√∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å‰∑¬

9. «‘™“‚∑°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“

«‘™“‚∑ —ß°—¥§≥–»÷°…“»“ μ√å

0302304 °“√∫√‘À“√Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 2(2-0-4)
0302306 °“√∫√‘À“√°‘®°√√¡π—°‡√’¬π 2(2-0-4)
0302307 °“√∫√‘À“√ß“π∏ÿ√°“√ 2(2-0-4)
0302308 °“√∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π 3(2-0-4)
0302321 ‚√ß‡√’¬π°—∫™ÿ¡™π 2(2-0-4)
0302322 °“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ —ß§¡ 2(2-0-4)
0302323 ¡√√¬“∑ —ß§¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 2(2-0-4)
0302401 √–∫∫°“√∫√‘À“√·≈–·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)
0302404 §«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßμâπ‡°’Ë¬«°—∫°“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 2(1-2-3)
0302405  —¡¡π“°“√®—¥°“√»÷°…“ 2(2-0-4)
0302412 °“√‡ªìπºŸâπ”„π™ÿ¡™π 2(2-0-4)
0302461 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 2(2-0-4)
0302491 °“√»÷°…“‡©æ“–‡√◊ËÕß 2(2-0-4)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“
0302301 °“√∫√‘À“√°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

Educationl Administration
§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√∫√‘À“√ À≈—°·≈–°√–∫«π°“√

∫√‘À“√‚¥¬∑—Ë«‰ª  Àπâ“∑’Ë·≈–ß“π¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ ‚§√ß √â“ß·≈–√–∫∫∫√‘À“√
°“√»÷°…“‰∑¬ »÷°…“°“√®—¥Õß§å°“√·≈–¿“√°‘®∑“ß°“√»÷°…“ ªí®®—¬
μà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ√–∫∫À√◊Õ«‘∏’°“√®—¥°“√»÷°…“ ‡™àπ ª√—™≠“
°“√»÷°…“  ¿“æ —ß§¡ ‡»√…∞°‘® °“√‡¡◊Õß ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
0302302 °“√∫√‘À“√«‘™“°“√

Administration of Academic Affairs 2(2-0-4)
»÷°…“°“√∫√‘À“√ß“π«‘™“°“√ ‰¥â·°à °“√æ—≤π“·≈–°“√„™âÀ≈—° Ÿμ√

°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π°“√ Õπ °“√π‘‡∑»°“√ Õπ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈
°“√ Õπ
0302303 °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§≈“°√„π‚√ß‡√’¬π 2(2-0-4)

Personnel Administration
»÷°…“ª√–‡¿∑∫ÿ§≈“°√„π‚√ß‡√’¬π °“√·®°·®ß¢Õ∫‡¢μÀπâ“∑’Ë‚¥¬

≈–‡Õ’¬¥¢Õß∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“√–¥—∫‚√ß‡√’¬π °≈ÿà¡‚√ß‡√’¬π Õ”‡¿Õ
·≈–®—ßÀ«—¥ §ÿ≥ ¡∫—μ‘ª√–®”μ”·Àπàß·≈–°Ø‡°≥±å„π°“√‡≈◊ËÕπμ”·Àπàß
‚¥¬‡πâπ∫ÿ§≈“°√„π‚√ß‡√’¬π √«¡∑—Èß°√–∫«π°“√„π°“√∫√‘À“√ß“π
∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß
0302304 °“√∫√‘À“√Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 2(2-0-4)

Administration of School Building and Environment
§«“¡ ”§—≠¢ÕßÕ“§“√ ∂“π∑’Ë  ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë¡’μàÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ

·≈–æ—≤π“°“√¢Õß‚√ß‡√’¬π §«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßμâπ‡°’Ë¬«°—∫°“√«“ß·ºπ
Õ“§“√‡√’¬π ∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ∫√‘À“√‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’Ë
0302305 °“√‡ß‘π‚√ß‡√’¬π 2(2-0-4)

School Finance
ß∫ª√–¡“≥·≈–°“√®—¥ √√°“√‡ß‘π °“√√—∫ °“√®à“¬ °“√‡°Á∫√—°…“

·≈–°“√®—¥À“‡ß‘π¢Õß ∂“π»÷°…“ °“√∫√‘À“√ß“πæ— ¥ÿ·≈–°“√∫—≠™’
Àπà«¬ß“π¬àÕ¬
0302306 °“√∫√‘À“√°‘®°√√¡π—°‡√’¬π 2(2-0-4)

Student Affairs Administration
»÷°…“§«“¡ ”§—≠·≈–°“√®—¥√–‡∫’¬∫ß“π°“√∫√‘À“√°‘®°√√¡π—°‡√’¬π

∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ∫√‘À“√„π°“√∑”π“¬ª√‘¡“≥π—°‡√’¬π °“√«“ß·ºπ‡æ‘Ë¡
À√◊Õ≈¥™—Èπ‡√’¬πμ“¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õßª√–™“°√„π™ÿ¡™π»÷°…“«‘∏’°“√
√—∫π—°‡√’¬π °“√‚Õπ ¬â“¬π—°‡√’¬π °“√∫√√®ÿ‡¢â“™—Èπ‡√’¬π °“√√“¬ß“π
‡°’Ë¬«°—∫π—°‡√’¬π °“√®—¥∫√‘°“√·≈– «— ¥‘°“√π—°‡√’¬π„Àâ‡À¡“– ¡°—∫
∑âÕß∂‘Ëπ ‡™àπ °“√·π–·π« °“√∫√‘À“√Õ“À“√°≈“ß«—π °“√ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ
Õπ“¡—¬ ∑ÿπ°“√»÷°…“ œ≈œ °“√®—¥°‘®°√√¡ π—°‡√’¬π °√√¡°“√π—°‡√’¬π
°“√ª°§√Õß ·≈–√–‡∫’¬∫«‘π—¬¢Õß‚√ß‡√’¬π

«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 Àπà«¬°‘μ
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0302404 §«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßμâπ‡°’Ë¬«°—∫°“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ 2(1-2-3)
Introduction to Educational Planning

»÷°…“·π«π‚¬∫“¬°“√»÷°…“√–¥—∫μà“ßÊ Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫°“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ Ωñ°ªØ‘∫—μ‘°“√«“ß·ºπæ—≤π“‚√ß‡√’¬π
0302405  —¡¡π“°“√®—¥°“√»÷°…“ 2(2-0-4)

Seminar in Educational Management
»÷°…“À≈—°°“√·≈–Ωñ°°“√®—¥ —¡¡π“∑“ß°“√»÷°…“  ”√«®·≈–√«∫√«¡

ªí≠À“‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“„π∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕπ”¡“ªØ‘∫—μ‘ °“√ —¡¡π“
‚¥¬»÷°…“ «‘‡§√“–Àå ·≈–‡ πÕ·π«∑“ß„π°“√·°âªí≠À“ °“√Õ¿‘ª√“¬
·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ´÷Ëß°—π·≈–°—π‚¥¬Õ“»—¬°“√
 ”√«®·≈–º≈°“√«‘®—¬∑’Ë∑”‰«â·≈â«‡ªìπ·π«∑“ß
0302412 °“√‡ªìπºŸâπ”„π™ÿ¡™π 2(2-0-4)

Community Leadership
»÷°…“°“√√«¡°≈ÿà¡°—π¢Õß¡πÿ…¬å ·≈–°“√¡’ºŸâπ” ≈—°…≥–¢ÕßºŸâπ”

ºŸâπ”ª√–‡¿∑μà“ßÊ „π™ÿ¡™π ∫∑∫“∑¢ÕßºŸâπ”„π°“√√à«¡·°âªí≠À“
·≈– πÕß§«“¡μâÕß°“√„Àâ™ÿ¡™π °“√ √â“ß§à“π‘¬¡„π∑âÕß∂‘Ëπ ∑ƒ…Ø’
°“√«“ß·ºπ‡æ◊ËÕ°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ◊ËÕæ—≤π“™ÿ¡™π
0302461 °“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ 2(2-0-4)

Educational Supervision
»÷°…“§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬·≈–≈—°…≥–ß“π°“√π‘‡∑»°“√»÷°…“ª√–‡¿∑

·≈–Àπâ“∑’Ë §ÿ≥ ¡∫—μ‘∑—°…–¥â“πμà“ßÊ ¢ÕßºŸâπ‘‡∑»°“√π‘‡∑»·∫∫μà“ßÊ
°√–∫«π°“√π‘‡∑» ‡∑§π‘§°“√π‘‡∑» ∫∑∫“∑¢Õß§√Ÿ„À≠à·≈–À—«Àπâ“
ΩÉ“¬«‘™“°“√„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√‡√’¬π°“√ Õπ¿“¬„π‚√ß‡√’¬π °“√«‘®—¬
∑“ß°“√»÷°…“ °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√»÷°…“ ·π«‚πâ¡°“√π‘‡∑»
°“√»÷°…“„π‚√ß‡√’¬πª√–∂¡»÷°…“·≈–¡—∏¬¡»÷°…“
0302491 °“√»÷°…“‡©æ“–‡√◊ËÕß 2(2-0-4)

Independent Study
°“√§âπ§«â“‡©æ“–‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß∑’Ëπ‘ ‘μ π„®·≈–∑’Ë®–‡ªìπª√–‚¬™πå

μàÕÀπâ“∑’Ë°“√ß“π¿“¬„μâ°“√·π–π”·≈–π‘‡∑»Õ¬à“ß„°≈â™‘¥¢ÕßÕ“®“√¬å
„π¿“§«‘™“°“√∫√‘À“√°“√»÷°…“

0302307 °“√∫√‘À“√ß“π∏ÿ√°“√ 2(2-0-4)
Administration of Business Affairs

À≈—°°“√·≈–«‘∏’°“√∑”ß“π∏ÿ√°“√„π‚√ß‡√’¬π·≈–°≈ÿà¡‚√ß‡√’¬π
°“√ª√–¬ÿ°μå„™â√–‡∫’¬∫¢Õß√—∞ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“ ÷́Ëß∑√—æ¬“°√„π°“√®—¥°“√
»÷°…“ ∑—Èß∑“ß¥â“π∫√‘À“√ ·≈– «— ¥‘°“√μà“ßÊ
0302308 °“√∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π 3(2-0-4)

School Administration
ª√—™≠“ §«“¡¡ÿàßÀ¡“¬ À≈—°°“√®—¥‚√ß‡√’¬π·≈–°≈ÿà¡‚√ß‡√’¬π Àπâ“∑’Ë

ºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π
0302321 ‚√ß‡√’¬π°—∫™ÿ¡™π 2(2-0-4)

School and Community
§«“¡®”‡ªìπ„π°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π°—∫™ÿ¡™π

≈—°…≥–·≈–ªí≠À“¢Õß™ÿ¡™π ∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ∫√‘À“√‚√ß‡√’¬π„π™ÿ¡™π
«‘∏’ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß‚√ß‡√’¬π°—∫™ÿ¡™π‡æ◊ËÕª√– “πª√–‚¬™πå
¢Õß‚√ß‡√’¬π°—∫™ÿ¡™π
0302322 °“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“ —ß§¡ 2(2-0-4)

Education for Social Development
»÷°…“Õß§åª√–°Õ∫æ◊Èπ∞“π∑’Ë¡’μàÕ°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

»÷°…“·≈–«‘‡§√“–ÀåÕ‘∑∏‘æ≈¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫∑“ß°“√‡¡◊Õß ‡»√…∞°‘®
·≈– —ß§¡ ∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√®—¥°“√»÷°…“ ∫∑∫“∑ºŸâ∫√‘À“√°“√»÷°…“„π°“√
æ—≤π“ —ß§¡
0302323 ¡√√¬“∑ —ß§¡ ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ 2(2-0-4)

Social Ethics Administrations
»÷°…“¡“√¬“∑¢ÕßºŸâ∫√‘À“√„π°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—∫∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ·≈–°“√ÕÕ°

 —ß§¡ ‡™àπ °“√æŸ¥ °“√øíß °“√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ °“√·μàß°“¬ °“√
μâÕπ√—∫ °“√ —π∑π“°“√ ‚¥¬‡πâπ°“√ªØ‘∫—μ‘‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß∫ÿ§≈‘°¿“æ
¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ »÷°…“«‘‡§√“–Àå«—≤π∏√√¡·≈–ª√–‡æ≥’‰∑¬‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°
ªØ‘∫—μ‘ √â“ß§à“π‘¬¡∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡
0302401 √–∫∫°“√∫√‘À“√·≈–·π«§‘¥∑“ß°“√»÷°…“ 3(3-0-6)

Administrative System and Innovation in Education
»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–∫∫∫√‘À“√°“√»÷°…“¢Õßª√–‡∑»μà“ßÊ ‚¥¬

‡©æ“–ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬μ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„μâ «‘‡§√“–Àå√–∫∫°“√∫√‘À“√
°“√»÷°…“∫πæ◊Èπ∞“π‡»√…∞°‘® —ß§¡°“√‡¡◊Õß °“√ª°§√Õß»÷°…“
·π«§‘¥„À¡à∑“ß°“√»÷°…“ μ≈Õ¥®π°“√π”‰ªª√–¬ÿ°μå„™â
0302403 °ØÀ¡“¬°“√»÷°…“ 2(2-0-4)

Education Laws
§«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßμâπ‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬∑—Ë«‰ª (§«“¡À¡“¬ °√–∫«π°“√

ª√–‡¿∑ œ≈œ) «‘‡§√“–Àå ·≈–‡ πÕ·π–«‘∏’°“√„π°“√ª√—∫ª√ÿß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫μà“ßÊ
0302411 °“√‡ªìπºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“ 2(2-0-4)

Educational Leadership
»÷°…“§«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ßÀ—«Àπâ“ß“π·≈–ºŸâπ” §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß

ºŸâπ” ∫∑∫“∑ Àπâ“∑’Ë·≈–≈—°…≥–ß“π¢ÕßºŸâπ”∑“ß°“√»÷°…“√–¥—∫μà“ßÊ
∑ƒ…Æ’°“√‡ªìπºŸâπ” °“√‡ √‘¡ √â“ß∫ÿ§≈‘°¿“æ·≈– ¡√√∂¿“æ„π°“√‡ªìπ
ºŸâπ” ∫∑∫“∑°“√‡ªìπºŸâπ”¢Õß∫ÿ§≈“°√„π‚√ß‡√’¬π §√Ÿª√–®”™—Èπ À—«Àπâ“
 “¬«‘™“°“√æ—≤π“∑—°…–¥â“πμà“ßÊ ‡™àπ ¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å °“√ ◊ËÕ
§«“¡À¡“¬°“√π”°≈ÿà¡ °“√·°âªí≠À“ °“√æ—≤π“ºŸâ√à«¡ß“π °“√∑”
‚§√ß°“√æ—≤π“Õß§å°“√ œ≈œ ‚¥¬‡πâπ¿“§ªØ‘∫—μ‘‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âª√– ∫°“√≥åμ√ß

11. «‘™“‚∑°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“°“√ª√–‡¡‘πº≈·≈–°“√«‘®—¬ §≥–»÷°…“»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬

∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 15 Àπà«¬°‘μ
0305201 ∑ƒ…Æ’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π 3(3-0-6)
0305202 °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π 3(2-2-5)

°“√‡√’¬π√Ÿâ
0305211  ∂‘μ‘∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0305221 °“√«‘®—¬‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

∑“ß°“√»÷°…“
0305401 °“√ª√–‡¡‘πÀ≈—° Ÿμ√·≈–‚§√ß°“√ 3(2-2-5)

∑“ß°“√»÷°…“
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«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0305203 °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥·≈–ª√–‡¡‘π 3(2-2-5)

°“√‡√’¬π√Ÿâ„π°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâμà“ßÊ
0305204 °“√«—¥°“√ªØ‘∫—μ‘ 3(2-2-5)
0305205 °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§ÿ≥≈—°…≥– 3(2-2-5)

¥â“π®‘μæ‘ —¬
0305301 °“√«—¥‡™“«åªí≠≠“·≈–§«“¡∂π—¥ 3(2-2-5)
0305302 °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥°“√§‘¥ 3(2-2-5)
0305303 °“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥∑—°…– 3(2-2-5)

°“√‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ
0305304 °“√æ—≤π“·øÑ¡ – ¡ß“π 3(2-2-5)
0305305 °“√æ—≤π“‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π 3(2-2-5)

∑“ß°“√»÷°…“
0305306 °“√«—¥§«“¡æ√âÕ¡„π°“√‡√’¬π√Ÿâ 3(2-2-5)
0305321 °“√«‘®—¬‡™‘ß∑¥≈Õß 3(2-2-5)
0305322 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
0305323 °“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—μ‘°“√ 3(2-2-5)
0305331 §Õ¡æ‘«‡μÕ√å‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ “√ π‡∑» 3(2-2-5)

∑“ß°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“
0305402 °“√∫√‘À“√ß“π«—¥·≈–ª√–‡¡‘π„π ∂“π»÷°…“ 3(2-2-5)
0305403  —¡¡π“°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0305404 ªØ‘∫—μ‘°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π„π ∂“π»÷°…“ 3(1-4-4)
0305405 °“√ª√–‡¡‘π„π™—Èπ‡√’¬π 3(2-2-5)
0305406 °“√æ—≤π“§≈—ß¢âÕ Õ∫ 3(2-2-5)
0305407 °“√æ—≤π“·∫∫∑¥ Õ∫¡“μ√∞“π 3(2-2-5)
0305408 °“√ª√–‡¡‘π∫ÿ§≈“°√ 3(3-0-6)
0305409 °“√∑¥ Õ∫∑’ËμÕ∫ πÕßμ“¡ ¡√√∂¿“æ 3(3-2-5)
0305411 ‡∑§π‘§°“√ ÿà¡μ—«Õ¬à“ß 3(2-2-5)
0305421 ªØ‘∫—μ‘°“√«‘®—¬ 3(2-2-5)
0305422 °“√«‘®—¬‡™‘ß ”√«® 3(2-2-5)
0305441 °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ 3(2-2-5)
0305442 °“√æ—≤π“ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)
0305443 °“√æ—≤π“μ—«∫àß™’È§ÿ≥¿“æ 3(2-2-5)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“ „Àâ¥Ÿ§”

Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√»÷°…“
«‘™“‡Õ°°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“

12. «‘™“‚∑®‘μ«‘∑¬“°“√·π–·π«

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
¿“§«‘™“®‘μ«‘∑¬“·≈–°“√·π–·π« §≥–»÷°…“»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬

∑—°…‘≥
Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 9 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 9 Àπà«¬°‘μ
0311221 ∫√‘°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈ 3(2-2-5)

0311223 ‡∑§π‘§‡∫◊ÈÕßμâπ„π°“√„Àâ§”ª√÷°…“ 3(2-2-5)
0311422 ∫√‘°“√ “√ π‡∑» 3(2-2-5)
·≈–∫—ß§—∫„Àâ‡√’¬π°≈ÿà¡«‘™“™’æ§√Ÿ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° 2 √“¬«‘™“¥—ßπ’È
0308253 °“√·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π 2(2-0-4)
0308254 ®‘μ«‘∑¬“∑—Ë«‰ª 3(3-0-6)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 9 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0311211  ÿ¢¿“æ®‘μ·≈–°“√ª√—∫μ—« 3(3-0-6)
0311212 ¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å 3(3-0-6)
0311213 ®‘μ«‘∑¬“‡¥Á° 3(3-0-6)
0311215 °“√ª√—∫æƒμ‘°√√¡‡∫◊ÈÕßμâπ 2(2-0-4)
0311222 °‘®°√√¡°≈ÿà¡ 2(2-2-2)
0311311 ®‘μ«‘∑¬“«—¬√ÿàπ 3(3-0-6)
0311313 ®‘μ«‘∑¬“Õª°μ‘ 3(3-0-6)
0311324 °‘®°√√¡·π–·π«‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π 3(2-2-5)
0311411 ®‘μ«‘∑¬“‡¥Á°æ‘‡»… 3(3-0-6)
0311413 ®‘μ«‘∑¬“§√Õ∫§√—« 2(2-0-4)
0311414 ®‘μ«‘∑¬“°“√Ωñ°Õ∫√¡„πÕß§å°“√ 3(3-0-6)
0311421 °“√®—¥·≈–°“√∫√‘À“√ß“π·π–·π« 3(3-0-6)
0311431 °“√Ωñ°ß“π®‘μ«‘∑¬“°“√·π–·π« 3(0-6-3)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑®‘μ«‘∑¬“°“√·π–·π«
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑®‘μ«‘∑¬“°“√·π–·π« „Àâ¥Ÿ§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“

„πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√»÷°…“ «‘™“‡Õ°®‘μ«‘∑¬“°“√
·π–·π«

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–‡»√…∞»“ μ√å·≈–∫√‘À“√∏ÿ√°‘® ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 18 Àπà«¬°‘μ
‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ

√“¬«‘™“
«‘™“‚∑∫—ß§—∫ 12 Àπà«¬°‘μ
0705351 °“√‡ß‘π∏ÿ√°‘® 3(3-0-6)
0705111 À≈—°°“√μ≈“¥ 3(3-0-6)
0705154 À≈—°°“√®—¥°“√ 3(3-0-6)
0702220 °“√∫—≠™’¢—Èπμâπ 3(3-0-6)
«‘™“‚∑‡≈◊Õ° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ
„Àâ‡≈◊Õ°‡√’¬π®“°√“¬«‘™“μàÕ‰ªπ’È
0702311 °“√∫—≠™’‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-6)
0705155 °ÆÀ¡“¬∏ÿ√°‘® 3(3-0-6)
0705156 ‚ª√·°√¡§Õ¡æ‘«‡μÕ√å∑“ß∏ÿ√°‘® 3(2-2-5)
0705251 °“√¿“…’Õ“°√ 3(3-0-6)
0705331 °“√®—¥°“√∏ÿ√°‘®¢π“¥¬àÕ¡ 3(3-0-6)
0705352 °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å 3(3-0-6)

§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑∫√‘À“√∏ÿ√°‘®
§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“‚∑∫√‘À“√∏ÿ√°‘® „Àâ¥Ÿ§”Õ∏‘∫“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

∫√‘À“√∏ÿ√°‘®∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“∫√‘À“√∏ÿ√°‘®

«‘™“‚∑ —ß°—¥§≥–‡»√…∞»“ μ√å·≈–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®

14. «‘™“‚∑∫√‘À“√∏ÿ√°‘®



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558392



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 393



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558394



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 395



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558396



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 397



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558398



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 399



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558400



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 401



ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

ª√–°“» √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558404

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 371

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

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

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡ªìπ√–∫∫·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ®÷ß ¡§«√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π
§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“
∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.».ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫·∫∫‡À¡“®à“¬

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ(Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ(ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘ ¿“
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „π∫—≠™’Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π·π∫∑â“¬
ª√–°“»π’È ∑—Èßπ’È§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥‡ªìπÕ—μ√“μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√·∫∫‡À¡“®à“¬√“¬¿“§‡√’¬π ‰¡à√«¡§à“∫”√ÿßÀÕæ—° ·≈–°“√»÷°…“
¥Ÿß“π

°√≥’π‘ ‘μ∑’Ë„™â ‘∑∏‘°Ÿâ¬◊¡®“°°Õß∑ÿπ‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ μâÕß™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π„π¿“§‡√’¬π·√° ∑—Èßπ’È§à“∫”√ÿß
°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë™”√–·≈â«®–¢Õ§◊π¡‘‰¥â ¬°‡«âπ°√≥’™”√–‰«â‡°‘πÕ—μ√“∑’Ë°”Àπ¥

¢âÕ Ú „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π „πÕ—μ√“°÷ËßÀπ÷Ëß¢ÕßÕ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥
μ“¡ª√–°“»π’È„π°√≥’¥—ßμàÕ‰ªπ’È

(Ò) π‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π§√∫μ“¡√–¬–‡«≈“∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥·≈â« ·μà¬—ß‰¡à ”‡√Á®°“√»÷°…“
(Ú) π‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ÷́Ëß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π§√∫μ“¡√–¬–‡«≈“∑’ËÀ≈—° Ÿμ√°”Àπ¥·≈â« ·≈– ¡—§√ Õ∫ª√–¡«≈§«“¡√Ÿâ À√◊Õ ¡—§√

 Õ∫¿“…“μà“ßª√–‡∑»
(Û) °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ

¢âÕ Û Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π∑’Ë°”Àπ¥μ“¡ª√–°“»π’È„Àâ‡√‘Ë¡„™â°—∫π‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ ÚııÛ ‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ Ù Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“°àÕπ∑’Ëª√–°“»©∫—∫π’È¡’º≈„™â∫—ß§—∫ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰¥â°”Àπ¥‰«â·≈â«„πªï°“√»÷°…“∑’Ëπ‘ ‘μ‡¢â“»÷°…“

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 347

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 405
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556372348
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

‡Õ° “√·π∫∑â“¬ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß «‘∏’°“√®—¥‡°Á∫§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π
∫—≠™’Õ—μ√“§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

«‘™“‡Õ° ¿“§‡√’¬πª°μ‘ μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√
°≈ÿà¡ “¢“«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å ÿ¢¿“æ

ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ª°μ‘
§≥–«‘∑¬“°“√ ÿ¢¿“æ·≈–°“√°’Ã“

1  ÿ¢»“ μ√åÕÿμ “À°√√¡·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ (4 ªï) 15,000.00 120,000.00
2  “∏“√≥ ÿ¢»“ μ√å (4 ªï) 15,000.00 120,000.00
3 «‘∑¬“»“ μ√å°“√°’Ã“ (4 ªï) 15,000.00 120,000.00

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å°“¬¿“æ·≈–™’««‘∑¬“
ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ª°μ‘

§≥–«‘∑¬“»“ μ√å
4 §≥‘μ»“ μ√å (4 ªï) 10,500.00 84,000.00
5  ∂‘μ‘ (4 ªï) 10,500.00 84,000.00
6 ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» (4 ªï) 12,500.00 100,000.00
7 øî ‘° å (4 ªï) 12,500.00 100,000.00
8 «‘∑¬“°“√§Õ¡æ‘«‡μÕ√å (4 ªï) 12,500.00 100,000.00
9 øî ‘° åª√–¬ÿ°μå-æ≈—ßß“π (4 ªï) 14,500.00 116,000.00
10 «‘∑¬“»“ μ√å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (4 ªï) 14,500.00 116,000.00
11 ™’««‘∑¬“ (4 ªï) 14,500.00 116,000.00
12 ‡§¡’ (4 ªï) 14,500.00 116,000.00
13 ‡§¡’Õÿμ “À°√√¡ (4 ªï) 14,500.00 116,000.00
14 «‘∑¬“»“ μ√å°“√‡æ“–‡≈’È¬ß —μ«åπÈ” (4 ªï) 15,000.00 120,000.00

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“‡°…μ√»“ μ√å
ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ª°μ‘

§≥–‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°“√æ—≤π“™ÿ¡™π
15 «‘∑¬“»“ μ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’Õ“À“√ (4 ªï) 14,500.00 116,000.00
16 ‡∑§‚π‚≈¬’°“√‡°…μ√ (4 ªï) 14,500.00 116,000.00

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“∫√‘À“√∏ÿ√°‘® æ“≥‘™¬»“ μ√å°“√∫—≠™’ ·≈–‡»√…∞»“ μ√å
ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ª°μ‘

§≥–‡»√…∞»“ μ√å·≈–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®
17 °“√ª√–°Õ∫°“√·≈–°“√®—¥°“√ (4 ªï) 11,000.00 88,000.00
18 °“√μ≈“¥ (4 ªï) 11,000.00 88,000.00
19 ‡»√…∞»“ μ√å (4 ªï) 11,000.00 88,000.00
20 °“√∫—≠™’ (4 ªï) 11,000.00 93,500.00
21 °“√®—¥°“√§â“ª≈’° (4 ªï) 11,000.00 88,000.00
22 °“√ª√–°Õ∫°“√·≈–°“√®—¥°“√ (2 ªï) 12,000.00 54,000.00
23 °“√μ≈“¥ (2 ªï) 12,000.00 54,000.00
24 °“√∫—≠™’ (2 ªï) 12,000.00 54,000.00
25 °“√®—¥°“√§â“ª≈’° (2 ªï) 12,000.00 48,000.00

ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ ¡∑∫
26 °“√μ≈“¥ (2 ªï) 13,500.00 60,750.00
27 °“√ª√–°Õ∫°“√·≈–°“√®—¥°“√ (2 ªï) 13,500.00 60,750.00
28 °“√®—¥°“√§â“ª≈’° (2 ªï) 13,500.00 60,750.00
29 °“√∫—≠™’ (2 ªï) 13,500.00 60,500.00

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“§√ÿ»“ μ√å/»÷°…“»“ μ√å
ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ª°μ‘

§≥–»÷°…“»“ μ√å
30 °“√»÷°…“ :  —ß§¡»÷°…“ (5 ªï) 11,000.00 110,000.00



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558406
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 373
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 349

«‘™“‡Õ° ¿“§‡√’¬πª°μ‘ μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√

31 °“√»÷°…“ : ®‘μ«‘∑¬“°“√·π–·π« (5 ªï) 11,000.00 110,000.00
32 °“√»÷°…“ : °“√»÷°…“ª∞¡«—¬ (5 ªï) 11,000.00 110,000.00
33 °“√»÷°…“ : °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“ (4 ªï) 11,000.00 88,000.00
34 °“√»÷°…“ : ¿“…“‰∑¬ (5 ªï) 11,000.00 110,000.00
35 °“√»÷°…“ : §≥‘μ»“ μ√å (5 ªï) 11,000.00 110,000.00
36 °“√»÷°…“ : ‡∑§‚π‚≈¬’·≈– ◊ËÕ “√°“√»÷°…“ (4 ªï) 12,000.00 96,000.00
37 °“√»÷°…“ : æ≈»÷°…“ (5 ªï) 12,000.00 120,000.00
38 °“√»÷°…“ : ¿“…“Õ—ß°ƒ… (5 ªï) 12,000.00 120,000.00
39 °“√»÷°…“ : «‘∑¬“»“ μ√å-øî ‘° å (5 ªï) 13,000.00 130,000.00
40 °“√»÷°…“ : «‘∑¬“»“ μ√å-‡§¡’ (5 ªï) 13,000.00 130,000.00
41 °“√»÷°…“ : «‘∑¬“»“ μ√å-™’««‘∑¬“ (5 ªï) 13,000.00 130,000.00

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“»‘≈ª°√√¡»“ μ√å
ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ª°μ‘

§≥–»‘≈ª°√√¡»“ μ√å
42 ¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å “°≈ (4 ªï) 12,000.00 96,000.00
43 ∑—»π»‘≈ªá (4 ªï) 12,000.00 96,000.00
44 ¥ÿ√‘¬“ß§»“ μ√å‰∑¬ (4 ªï) 12,000.00 96,000.00
45 »‘≈ª–°“√· ¥ß (4 ªï) 12,000.00 102,000.00

°≈ÿà¡ “¢“«‘™“¡πÿ…¬»“ μ√å·≈– —ß§¡»“ μ√å
ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ª°μ‘

§≥–¡πÿ…¬»“ μ√å ·≈– —ß§¡»“ μ√å
46 °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å (4 ªï) 10,000.00 80,000.00
47 °“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ (4 ªï) 10,000.00 80,000.00
48 °“√æ—≤π“™ÿ¡™π (4 ªï) 10,000.00 80,000.00
49 ª√–«—μ‘»“ μ√å (4 ªï) 10,000.00 80,000.00
50 °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å (2 ªï) 11,000.00 44,000.00
51 ¿“…“‰∑¬ (4 ªï) 11,500.00 92,000.00
52 ¿“…“¡≈“¬Ÿ (4 ªï) 11,500.00 92,000.00
53 ¿“…“Õ—ß°ƒ… (4 ªï) 11,500.00 92,000.00
54 ∫√√≥“√—°…»“ μ√å·≈– “√ π‡∑»»“ μ√å (4 ªï) 12,000.00 96,000.00
55 ¿“…“≠’ËªÿÉπ (4 ªï) 12,500.00 100,000.00
56 ¿“…“®’π (4 ªï) 13,000.00 104,000.00
57 ¿Ÿ¡‘»“ μ√å (4 ªï) 13,000.00 104,000.00
58 °“√æ—≤π“™ÿ¡™π (2 ªï) 14,000.00 56,000.00

§≥–π‘μ‘»“ μ√å
59 π‘μ‘»“ μ√å (4 ªï) 11,500.00 92,000.00

ª√‘≠≠“μ√’ ¿“§ ¡∑∫
60 °“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å (2 ªï) 13,500.00 67,500.00
61 π‘μ‘»“ μ√å (3 ªï) ¿“§ ¡∑∫ 14,500.00 101,500.00
62 π‘μ‘»“ μ√å (4 ªï) 14,500.00 137,750.00



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 407

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556374
350

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

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

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.».ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ(Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ (ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò  „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬ª√–°“»
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯

¢âÕ Ú  Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/‡ ’¬À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥‹ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387

350
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß °“√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

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

μ“¡∑’Ë¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√®—¥‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“®“°‡¥‘¡∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡ª√–°“» ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.».ÚıÙ¯ ¡“‡ªìπ°“√®—¥‡°Á∫
·∫∫‡À¡“®à“¬ ®÷ß ¡§«√°”Àπ¥Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“·¬°®“°§à“∫”√ÿß°“√»÷°…“·≈–§à“‡≈à“‡√’¬π

Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÚÚ(Ú) ·≈–¡“μ√“ ÚÚ (ÒÒ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».ÚııÒ ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë Ù/ÚııÚ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë ¯  ‘ßÀ“§¡ æ.».ÚııÚ ®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò  „Àâ¬°‡≈‘°Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√ μ“¡∫—≠™’Õ—μ√“°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ·π∫∑â“¬ª√–°“»
 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ª√—∫ª√ÿß∫—≠™’°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ©∫—∫≈ß«—π∑’Ë Ú˘ æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙ¯

¢âÕ Ú  Õ—μ√“§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ´÷Ëß‡√’¬°‡°Á∫‡ªìπ√“¬§√—Èß„Àâ‡√’¬°‡°Á∫μ“¡√“¬°“√·≈–Õ—μ√“ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π Û «—π «—π≈– Û ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π≈à“™â“ μ—Èß·μà Û «—π¢÷Èπ‰ª «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ¬â“¬§≥– Û ∫“∑
§à“¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π °√≥’Õ¬Ÿà√–À«à“ß»÷°…“ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“Õ—ß°ƒ…) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Ò ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π (¿“…“‰∑¬) °√≥’ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ©∫—∫≈– Òı ∫“∑
§à“¢Õ„∫√—∫√Õßμà“ßÊ ©∫—∫≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ„∫·∑π„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√ ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (¿“¬„πª√–‡∑») §√—Èß≈– Ò ∫“∑
§à“ àßÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“ (μà“ßª√–‡∑») §√—Èß≈– Û ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈„∫√—∫√Õßª√‘≠≠“∫—μ√/ª√‘≠≠“∫—μ√‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ„∫·ª≈Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‡ªìπ¿“…“Õ—ß°ƒ… ©∫—∫≈– Ú ∫“∑
§à“¢Õ‚Õπ‡ªìππ‘ ‘μ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ı ∫“∑
§à“ª√—∫ °√≥’·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“≈à“™â“ «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ Àπà«¬°‘μ≈– Ò ∫“∑
(¬°‡«âπ°“√‚Õπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‡°à“‡¢â“ ŸàÀ≈—° Ÿμ√„À¡à)
§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬πª√‘≠≠“ Ú, ∫“∑
§à“ª√—∫°√≥’√“¬ß“πμ—«≈à“™â“ ‰¡à‡°‘π ˜ «—π «—π≈– ı ∫“∑
§à“¢Õ∑”∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ (°√≥’™”√ÿ¥/‡ ’¬À“¬) Òı ∫“∑
§à“¢ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß§”Õ∏‘∫“¬√“¬«‘™“ √“¬«‘™“≈– Ò ∫“∑
§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ú, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ò, ∫“∑

√–¥—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√∫—≥±‘μ·≈–√–¥—∫ª√‘≠≠“‚∑
¿“§‡√’¬πª°μ‘ Ù, ∫“∑
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ Ú, ∫“∑

§à“ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–ª√–°—πÕÿ∫—μ‘‡Àμÿ Ú ∫“∑
(™”√–„π¿“§‡√’¬πμâπ ªï°“√»÷°…“≈–Àπ÷Ëß§√—Èß)

ª√–°“» ≥‹ «—π∑’Ë ÚÒ ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π æ.».ÚııÚ

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558408
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 375

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง  ปรับปรุงการจัดเก็บคาบาํรุงการศึกษา และคาเลาเรียนแบบกลุมสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร 
สําหรับช้ันปท่ี ๑   

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

 โดยเปนการสมควรปรับปรุงการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนแบบกลุม
สาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร สําหรับช้ันปท่ี ๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา 
๒๒ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกประกาศกําหนดอัตราการจัดเก็บ
คาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนแบบกลุมสาขาวิชา ของคณะวิทยาศาสตร สําหรับช้ันปท่ี ๑ ดังนี้ 
 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร จัดเก็บภาคเรียน
ปกติ ๑๒,๕๐๐ บาท 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเคมี จัดเก็บภาคเรียนปกติ ๑๔,๕๐๐ บาท 
  

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 
                        (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 409
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556376

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  

เร่ือง การจัดเก็บคาบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนแบบเหมาจาย ระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชาสัตวศาสตร ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

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

 โดยเปนการสมควรกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนแบบ
เหมาจาย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร และสาขาวิชาสัตวศาสตร ของคณะเทคโนโลยีและ        
การพัฒนาชุมชน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) และ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติ     
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมคร้ังท่ี             
๗/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา 
และคาเลาเรียนแบบเหมาจายระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาขาวิชาพืชศาสตร และสาขาวิชาสัตวศาสตร   
ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ภาคเรียนละ ๑๔,๕๐๐ บาท 
 ท้ังนี้ ตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป และใหยกเลิกประกาศประกาศ
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง การจัดเก็บคาบาํรุงการศกึษาและคาเลาเรียนแบบเหมาจาย ระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาพืชศาสตรและสาขาวิชาสัตวศาสตร ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ฉบบัลงวนัที่ ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

        ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

             
                        (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558410
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 377

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  

เร่ือง การจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนแบบเหมาจาย (หลักสูตรใหม) 
..................................... 

 โดยเปนการสมควรกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงการศึกษา และคาเลาเรียนแบบเหมาจาย 
(หลักสูตรใหม) ของคณะวิทยาศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) และ (๑๑) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุม 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกประกาศกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุง
การศึกษา และคาเลาเรียนแบบเหมาจาย (หลักสูตรใหม) ของคณะวิทยาศาสตร ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ
 (๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  ภาคเรียนละ    ๑๔,๕๐๐  บาท
  ประมาณการตลอดหลักสูตร  ๑๑๖,๐๐๐  บาท
 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกต ิ
 (๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  ภาคเรียนละ    ๒๐,๐๐๐  บาท
  ประมาณการตลอดหลักสูตร    ๘๐,๐๐๐  บาท
 (๒)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  ภาคเรียนละ    ๒๕,๐๐๐  บาท
  ประมาณการตลอดหลักสูตร        ๑๕๐,๐๐๐  บาท

ท้ังนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕ เปนตนไป 

        ส่ัง ณ วันท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
                        (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 411

  
ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 

เร่ือง  การจัดเก็บคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

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

 โดยเปนการสมควรกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร
การแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาการสุขภาพ    
และการกีฬา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ    
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน    
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกประกาศกําหนดอัตราการจัดเก็บคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรการแพทย 
แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๕) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
ดังนี้ 
 

 ภาคเรียนปกติ      ๑๕,๐๐๐ บาท  
 ตลอดหลักสูตร  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

                                                                                                  
                        (ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา) 

                         นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558412

ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง	การกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์

	 โดยเป็นการสมควรกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)	และ	(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่	๔/๒๕๕๗	เมื่อวันท่ี	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๗	จึงออกประกาศกำาหนด

อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	ดังนี้

	 -		ภาคปกติ	 	 จำานวน		 	 ๑๒,๕๐๐			บาท

	 -		ตลอดหลักสูตร		 ไม่เกิน		 	 ๑๐๐,๐๐๐	บาท

 

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เป็นต้นไป

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์	ดร.จรัญ		จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัย



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 413

ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

เรื่อง	การกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

	 โดยเป็นการสมควรกำาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบำารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)	และ	(๑๑)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.๒๕๕๑

ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่	๔/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๗	จึงออกประกาศกำาหนด

อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

ดังนี้

	 -	ภาคปกติ	 	 จำานวน		 	 ๑๔,๕๐๐๐		บาท

	 -	ตลอดหลักสูตร	 	 ไม่เกิน		 	 ๑๑๖,๐๐๐		บาท

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๗	เป็นต้นไป

  

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗

(ศาสตราจารย์	ดร.จรัญ		จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัย



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558414

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556378

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 339

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

ª√–°“» ¿“«‘™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ  æ.».2553

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªÆ‘∫—μ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡ªìπ‰ª„π·π«∑“ß‡¥’¬«°—π ·≈–‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡‡ªìπ∏√√¡„π°“√
¥”‡π‘π°“√ Õ∫ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡¡“μ√“ 31 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß ¿“«‘™“°“√
„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 2/2553 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡’π“§¡ 2553 ®÷ßÕÕ°ª√–°“» ¿“«‘™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ
æ.».2553 ·≈–„Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ æ.».2542 ¥—ßπ’È

¢âÕ 1 „πª√–°“»π’È °“√ Õ∫ À¡“¬∂÷ß °“√ Õ∫ª√–®”¿“§‡√’¬π À√◊Õ°“√ Õ∫√–À«à“ß¿“§‡√’¬πμ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 2 °“√°”Àπ¥«—π ‡«≈“ Õ∫ „Àâ√«¡‰«â„π§” —Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫ ·≈–·®âß„Àâπ‘ ‘μ∑√“∫≈à«ßÀπâ“
¢âÕ 3 „π°√≥’©ÿ°‡©‘π À√◊Õ ‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ ‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ‰¡àÕ“®¥”‡π‘π°“√ Õ∫‰¥âμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „ÀâÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ

 —ß°—¥‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬ —Ëß°“√μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
¢âÕ 4 „π°√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ‰¡à “¡“√∂‡¢â“ Õ∫μ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À√◊Õ¡“ “¬‡°‘π 30 π“∑’ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√¢“¥ Õ∫ ‡«âπ·μàπ‘ ‘μ®–¡’‡Àμÿ

Õ—π ÿ¥«‘ —¬ ·≈–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥
¢âÕ 5 °“√ Õ∫√“¬«‘™“„¥∑’ËÕ“®“√¬åºŸâ Õπ®–®—¥ Õ∫‡ÕßπÕ°°”Àπ¥°“√ Õ∫μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „ÀâÕ“®“√¬åºŸâ Õπ¢ÕÕπÿ¡—μ‘‘

æ√âÕ¡·®âß°”Àπ¥«—π ‡«≈“ Õ∫ μàÕ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬„ÀâÕÕ°§” —Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√◊ËÕß°“√ Õ∫°≈“ß¿“§À√◊Õ
°“√ Õ∫ª≈“¬¿“§¢Õßπ‘ ‘μ

¢âÕ 6 „Àâ„™âª√–°“»π’Èμ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2553 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“»‹ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ æ.».2553

                                                (≈ß™◊ËÕ)           ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
                                                       (√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)
                                                             Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 339

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

ª√–°“» ¿“«‘™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ  æ.».2553

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªÆ‘∫—μ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡ªìπ‰ª„π·π«∑“ß‡¥’¬«°—π ·≈–‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡‡ªìπ∏√√¡„π°“√
¥”‡π‘π°“√ Õ∫ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡¡“μ√“ 31 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß ¿“«‘™“°“√
„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠§√—Èß∑’Ë 2/2553 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡’π“§¡ 2553 ®÷ßÕÕ°ª√–°“» ¿“«‘™“°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ
æ.».2553 ·≈–„Àâ¬°‡≈‘°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ æ.».2542 ¥—ßπ’È

¢âÕ 1 „πª√–°“»π’È °“√ Õ∫ À¡“¬∂÷ß °“√ Õ∫ª√–®”¿“§‡√’¬π À√◊Õ°“√ Õ∫√–À«à“ß¿“§‡√’¬πμ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢âÕ 2 °“√°”Àπ¥«—π ‡«≈“ Õ∫ „Àâ√«¡‰«â„π§” —Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫ ·≈–·®âß„Àâπ‘ ‘μ∑√“∫≈à«ßÀπâ“
¢âÕ 3 „π°√≥’©ÿ°‡©‘π À√◊Õ ‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ ‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ‰¡àÕ“®¥”‡π‘π°“√ Õ∫‰¥âμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â „ÀâÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ

 —ß°—¥‡ªìπºŸâ«‘π‘®©—¬ —Ëß°“√μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
¢âÕ 4 „π°√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ‰¡à “¡“√∂‡¢â“ Õ∫μ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ À√◊Õ¡“ “¬‡°‘π 30 π“∑’ „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√¢“¥ Õ∫ ‡«âπ·μàπ‘ ‘μ®–¡’‡Àμÿ

Õ—π ÿ¥«‘ —¬ ·≈–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥
¢âÕ 5 °“√ Õ∫√“¬«‘™“„¥∑’ËÕ“®“√¬åºŸâ Õπ®–®—¥ Õ∫‡ÕßπÕ°°”Àπ¥°“√ Õ∫μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „ÀâÕ“®“√¬åºŸâ Õπ¢ÕÕπÿ¡—μ‘‘

æ√âÕ¡·®âß°”Àπ¥«—π ‡«≈“ Õ∫ μàÕ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬„ÀâÕÕ°§” —Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√◊ËÕß°“√ Õ∫°≈“ß¿“§À√◊Õ
°“√ Õ∫ª≈“¬¿“§¢Õßπ‘ ‘μ

¢âÕ 6 „Àâ„™âª√–°“»π’Èμ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2553 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“»‹ ≥ «—π∑’Ë 30 ¡’π“§¡ æ.».2553

                                                (≈ß™◊ËÕ)           ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
                                                       (√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)
                                                             Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 415

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 379340
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–‡ªìπ√–‡∫’¬∫ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20 ·Ààß
æ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 Õ∏‘°“√∫¥’ ‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2542 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2542 ®÷ßÕÕ°ª√–°“» ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542 ‰«â¥—ß μàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‡¢â“ Õ∫μ“¡«—π ‡«≈“ ·≈– ∂“π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πμ“√“ß Õ∫
¢âÕ 2 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–æ√âÕ¡∑’Ë®–· ¥ß∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μ‡¡◊ËÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¢Õμ√«® Õ∫
¢âÕ 3 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß·μàß°“¬ ÿ¿“æμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.». 2540
¢âÕ 4 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß®—¥À“Õÿª°√≥å∑’Ë®”‡ªìπ‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫¡“‡Õß  ·≈–‰¡à¬◊¡Õÿª°√≥å°“√ Õ∫®“°ºŸâ‡¢â“ Õ∫Õ◊Ëπ°àÕπ‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°

°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 5 Àâ“¡ºŸâ‡¢â“ Õ∫π”μ”√“ ∫—π∑÷° ‡Õ° “√ À√◊ÕÕÿª°√≥åÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’ Ÿμ√ —≠≈—°…≥å∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫„π√“¬«‘™“π—Èπ‡¢â“ÀâÕß Õ∫‡«âπ·μà

ºŸâ Õπ®–Õπÿ≠“μ‰«â„π¢âÕ Õ∫¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ
¢âÕ 6 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‡¢â“ÀâÕß Õ∫∑—π∑’‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥
¢âÕ 7 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‡¢’¬π™◊ËÕ π“¡ °ÿ≈ ·≈–√À— ª√–®”μ—« μ≈Õ¥®π¢âÕ§«“¡Õ◊Ëπ∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫°”Àπ¥≈ß„π°√–¥“…§”μÕ∫„Àâ§√∫

·≈–™—¥‡®π°àÕπ‡√‘Ë¡∑”¢âÕ Õ∫
¢âÕ 8 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß‰¡à°√–∑”°“√„¥ Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«π ·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫Õ◊Ëπ√–À«à“ß°“√ Õ∫
¢âÕ 9 ‡¢â“ Õ∫μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡§” —Ëß∑’Ë·®âß‰«â„π¢âÕ Õ∫Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥  ‡¡◊ËÕ àß°√–¥“…§”μÕ∫·≈â«®–¢Õ·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ’°¡‘‰¥â
¢âÕ 10 °“√¢Õ°√–¥“…§”μÕ∫‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊ÕÕÿª°√≥å‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫ À√◊Õ¡’¢âÕ ß —¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫ „ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫¢ÕÀ√◊Õ Õ∫∂“¡

®“°°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡∑à“π—Èπ
¢âÕ 11 Àâ“¡©’°À√◊Õπ”¢âÕ Õ∫ À√◊Õ°√–¥“…§”μÕ∫∑’Ë·®°„πÀâÕß Õ∫ ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫‰¡à«à“°√≥’„¥
¢âÕ 12 ºŸâ‡¢â“ Õ∫ª√– ß§å®–ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫™—Ë«§√“«®–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·≈–„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 13 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß°“√ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫°àÕπÀ¡¥‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â °√–∑”‰¥âμàÕ‡¡◊ËÕ‡«≈“ Õ∫ºà“π‰ª·≈â«

‰¡àπâÕ¬°«à“ 30 π“∑’ ‚¥¬·®âß„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑√“∫
¢âÕ 14 ºŸâ‡¢â“ Õ∫∑’Ë àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫·°à°√√¡°“√§«∫§ÿ¡ÀâÕß Õ∫‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ºŸâ‡¢â“ Õ∫π—ÈπμâÕßÕÕ°‰ª„Àâæâπ∫√‘‡«≥

ÀâÕß Õ∫∑—π∑’ ·≈–‰¡à∑”°“√„¥ Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«π ºŸâ‡¢â“ Õ∫Õ◊Ëπ∑’Ë°”≈—ß Õ∫Õ¬Ÿà
¢âÕ 15 ‡¡◊ËÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ —≠≠“≥À¡¥‡«≈“„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫ªØ‘∫—μ‘μ“¡§” —Ëß¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π°“√À¬ÿ¥∑”¢âÕ Õ∫·≈– àß°√–¥“…

§”μÕ∫  „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡„π«√√§·√°  „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫√“¬ß“πμàÕ§≥∫¥’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ªμ“¡
§«“¡‡À¡“– ¡

¢âÕ 16 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫ΩÉ“Ωóπ¢âÕªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»π’ÈÀ√◊ÕμâÕß ß —¬«à“∑”°“√∑ÿ®√‘μ °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’Õ”π“® μ√«®§âπºŸâ‡¢â“ Õ∫
¢âÕ 17 ºŸâ‡¢â“ Õ∫μâÕß√—∫∑√“∫·≈–ªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542 μ≈Õ¥®π

·π«ªØ‘∫—μ‘À√◊Õª√–°“»Õ◊Ëπ∑’Ë«à“¥â«¬°“√ Õ∫ ÷́Ëß‰¡à¢—¥μàÕª√–°“»π’È‚¥¬‡§√àß§√—¥  „π°√≥’∑’Ë¡’°“√ΩÉ“Ωóπ„Àâπ”¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ °“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ æ.».2540 ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¢âÕ 18 „Àâ„™âª√–°“»π’È μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2542 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ æ.». 2542

(≈ß™◊ËÕ) ‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï
(ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å‰æ‚√®πå   Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558416

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556380

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 341

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.».2542

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20 ·Ààß æ√–√“™∫—≠≠—μ‘
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 Õ∏‘°“√∫¥’ ‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2542 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2542
®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.». 2542 ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§≈“°√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ∑”Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕßªØ‘∫—μ‘·≈–¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–°“»π’È·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ

æ.». 2542 ·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542 ‚¥¬‡§√àß§√—¥
¢âÕ 3 °“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√§ÿ¡ Õ∫

3.1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰ª∂÷ßÀâÕß Õ∫°àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ ‘∫π“∑’ ‡æ◊ËÕμ√«®§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ ¢ÕßÀâÕß Õ∫ ·®°
¢âÕ Õ∫ ·≈–°√–¥“…§”μÕ∫

3.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’Õ”π“®®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Ëß Õ∫‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
3.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‰¡à¡’Õ”π“®Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π”μ”√“ ∫—π∑÷° ‡Õ° “√ À√◊ÕÕÿª°√≥åÀ√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥ ∑’Ë¡’ Ÿμ√ —≠≈—°…≥å

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫„π√“¬«‘™“π—Èπ‡¢â“ÀâÕß Õ∫ ‡«âπ·μàºŸâÕÕ°¢âÕ Õ∫®–‰¥âÕπÿ≠“μ‰«â„π¢âÕ Õ∫¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ
3.4 °√≥’∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’¡“°°«à“Àπ÷Ëß§π „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·¬°°—πÕ¬Ÿà„πÀâÕß Õ∫ ·≈–À¡—Ëπμ√«®μ√“§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

„π°“√ Õ∫Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
3.5 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡à°√–∑”°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«π ºŸâ‡¢â“ Õ∫¢≥–§«∫§ÿ¡°“√ Õ∫

¢âÕ 4 °“√§«∫§ÿ¡ÀâÕß Õ∫·≈–ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫¢ÕßºŸâ‡¢â“ Õ∫
4.1 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“∂÷ßÀâÕß Õ∫‰¡à‡°‘π “¡ ‘∫π“∑’π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫‡«≈“ „Àâ Õπÿ≠“μ„Àâ‡¢â“ Õ∫‰¥â‚¥¬

Àâ“¡¢¬“¬‡«≈“ Õ∫„Àâ·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Èπ „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“ “¬‡°‘π°«à“ “¡ ‘∫π“∑’π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫
‡«≈“°“√ Õ∫ °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡àÕπÿ≠“μ „Àâ‡¢â“ Õ∫‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ ·≈–·π–π”„Àâ∑”‡√◊ËÕß¢ÕÕπÿ≠“μ¢“¥ Õ∫μàÕ§≥∫¥’

4.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫‰¥â‡¡◊ËÕ‡«≈“ Õ∫ºà“π‰ª·≈â« ‡ªìπ‡«≈“  “¡ ‘∫π“∑’ ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“
 Õ∫π—ÈπÕÕ°æâπ®“°ÀâÕß Õ∫∑—π∑’ „π°√≥’∑’ËºŸâ Õ∫¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕßÕÕ°πÕ°ÀâÕß Õ∫™—Ë«§√“« „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß
°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫

4.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß¥Ÿ·≈¡‘„ÀâºŸâ´÷Ëß‰¡à¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫ Õ¬Ÿà„°≈â∫√‘‡«≥ÀâÕß Õ∫
¢âÕ 5 °“√μ√«®™◊ËÕºŸâ‡¢â“ Õ∫  °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‡¢â“ Õ∫  „π°√≥’∑’Ë¡’¢âÕ ß —¬„πμ—«ºŸâ‡¢â“ Õ∫ „Àâ¢Õ

¥Ÿ∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Èπ
¢âÕ 6 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡’¢âÕ ß —¬‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ Õ∫„π√“¬«‘™“„¥ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∂“¡¢âÕ ß —¬π—ÈπμàÕÕ“®“√¬å ‡®â“¢Õß«‘™“‡æ◊ËÕ®–

‰¥âμ√«® Õ∫‡ ’¬°àÕπ·≈â«®÷ß·®âß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑√“∫
¢âÕ 7 °“√∑ÿ®√‘μ

7.1 °√≥’∑’Ë¡’°“√°√–∑”„¥Ê ∑’Ë àÕ‡®μπ“∑ÿ®√‘μ„π¢≥–∑”°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫æ‘®“√≥“«à“°≈à“« μ—°‡μ◊Õπ À√◊Õ¬â“¬∑’Ëπ—Ëß Õ∫
À“°¬—ß‰¡à‡™◊ËÕøíß„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑”√“¬ß“π°“√°√–∑”π—Èπ ‚¥¬ºŸâ‡¢â“ Õ∫√“¬π—Èπ≈ß™◊ËÕ√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’
‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª

7.2 °√≥’∑’Ë¡’°“√∑ÿ®√‘μ„π°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑ÿ°§π„πÀâÕß Õ∫π—Èπ√à«¡°—π∑”√“¬ß“π∑ÿ®√‘μ ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ
√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬ ·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’æ√âÕ¡∑—ÈßÀ≈—°∞“π°“√∑ÿ®√‘μπ—Èπ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª
„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫μ“¡ ¢âÕ 7.1 À√◊Õ ¢âÕ 7.2 ‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫∑√“∫„π√“¬ß“π „ÀâºŸâ∑”√“¬ß“π∫—π∑÷°æƒμ‘°√√¡‰«â¥â«¬

¢âÕ 8 „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·®°°√–¥“…§”μÕ∫·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß¢Õ‡æ‘Ë¡‰¥â‡æ’¬ß§√—Èß≈– 1 ·ºàπ À√◊Õ 1 ‡≈à¡
¢âÕ 9 °“√ ‘Èπ ÿ¥‡«≈“ Õ∫  „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡μ◊ÕπºŸâ‡¢â“ Õ∫„Àâ‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫°àÕπÀ¡¥‡«≈“ Õ∫ª√–¡“≥

Àâ“π“∑’ ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫·≈â«„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑ÿ°§π À¬ÿ¥∑”¢âÕ Õ∫ ·≈– —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫
·≈–°√–¥“…§”μÕ∫

¢âÕ 10 °“√‡°Á∫¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫  ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡°Á∫¢âÕ Õ∫ ·≈–°√–¥“…§”μÕ∫ àß¡Õ∫μàÕ‡®â“¢Õß«‘™“
¢âÕ 11 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ‰¡à “¡“√∂¡“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μ“¡«—π ‡«≈“ ∑’Ë°”Àπ¥‰¥â„Àâ —∫‡ª≈’Ë¬π°“√§ÿ¡ Õ∫

°—∫∫ÿ§≈“°√ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â ·≈–μâÕß·®âß„Àâ§≥∫¥’∑√“∫‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ °àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫ Õ¬à“ßπâÕ¬ “¡ ‘∫π“∑’

342
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

¢âÕ 12 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥≈–‡≈¬À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»π’È „Àâ∂◊Õ«à“∫°æ√àÕßμàÕÀπâ“∑’Ë√“™°“√
¢âÕ 13 „π°√≥’„¥´÷Ëß¡‘‰¥â°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»π’È„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ª√÷°…“§≥∫¥’‡ªìπ√“¬°√≥’‰ª
¢âÕ 14 „Àâ„™âª√–°“»π’È μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2542 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ æ.». 2542

(≈ß™◊ËÕ) ‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï
(ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 341

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.».2542

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20 ·Ààß æ√–√“™∫—≠≠—μ‘
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 Õ∏‘°“√∫¥’ ‚¥¬¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2542 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2542
®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.». 2542 ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§≈“°√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ∑”Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫
¢âÕ 2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕßªØ‘∫—μ‘·≈–¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–°“»π’È·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß °“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ

æ.». 2542 ·≈–ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õßπ‘ ‘μ„π°“√ Õ∫ æ.». 2542 ‚¥¬‡§√àß§√—¥
¢âÕ 3 °“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√§ÿ¡ Õ∫

3.1 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰ª∂÷ßÀâÕß Õ∫°àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫Õ¬à“ßπâÕ¬ ‘∫π“∑’ ‡æ◊ËÕμ√«®§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬ ¢ÕßÀâÕß Õ∫ ·®°
¢âÕ Õ∫ ·≈–°√–¥“…§”μÕ∫

3.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’Õ”π“®®—¥„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Ëß Õ∫‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
3.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‰¡à¡’Õ”π“®Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫π”μ”√“ ∫—π∑÷° ‡Õ° “√ À√◊ÕÕÿª°√≥åÀ√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥ ∑’Ë¡’ Ÿμ√ —≠≈—°…≥å

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫„π√“¬«‘™“π—Èπ‡¢â“ÀâÕß Õ∫ ‡«âπ·μàºŸâÕÕ°¢âÕ Õ∫®–‰¥âÕπÿ≠“μ‰«â„π¢âÕ Õ∫¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ
3.4 °√≥’∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¡’¡“°°«à“Àπ÷Ëß§π „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·¬°°—πÕ¬Ÿà„πÀâÕß Õ∫ ·≈–À¡—Ëπμ√«®μ√“§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬

„π°“√ Õ∫Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
3.5 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡à°√–∑”°“√„¥Ê Õ—π‡ªìπ°“√√∫°«π ºŸâ‡¢â“ Õ∫¢≥–§«∫§ÿ¡°“√ Õ∫

¢âÕ 4 °“√§«∫§ÿ¡ÀâÕß Õ∫·≈–ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫¢ÕßºŸâ‡¢â“ Õ∫
4.1 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“∂÷ßÀâÕß Õ∫‰¡à‡°‘π “¡ ‘∫π“∑’π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫‡«≈“ „Àâ Õπÿ≠“μ„Àâ‡¢â“ Õ∫‰¥â‚¥¬

Àâ“¡¢¬“¬‡«≈“ Õ∫„Àâ·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Èπ „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡“ “¬‡°‘π°«à“ “¡ ‘∫π“∑’π—∫μ—Èß·μà°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡√‘Ë¡®—∫
‡«≈“°“√ Õ∫ °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß‰¡àÕπÿ≠“μ „Àâ‡¢â“ Õ∫‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ ·≈–·π–π”„Àâ∑”‡√◊ËÕß¢ÕÕπÿ≠“μ¢“¥ Õ∫μàÕ§≥∫¥’

4.2 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫ÕÕ°®“°ÀâÕß Õ∫‰¥â‡¡◊ËÕ‡«≈“ Õ∫ºà“π‰ª·≈â« ‡ªìπ‡«≈“  “¡ ‘∫π“∑’ ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“
 Õ∫π—ÈπÕÕ°æâπ®“°ÀâÕß Õ∫∑—π∑’ „π°√≥’∑’ËºŸâ Õ∫¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕßÕÕ°πÕ°ÀâÕß Õ∫™—Ë«§√“« „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß
°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫

4.3 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μâÕß¥Ÿ·≈¡‘„ÀâºŸâ´÷Ëß‰¡à¡’Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ Õ∫ Õ¬Ÿà„°≈â∫√‘‡«≥ÀâÕß Õ∫
¢âÕ 5 °“√μ√«®™◊ËÕºŸâ‡¢â“ Õ∫  °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‡¢â“ Õ∫  „π°√≥’∑’Ë¡’¢âÕ ß —¬„πμ—«ºŸâ‡¢â“ Õ∫ „Àâ¢Õ

¥Ÿ∫—μ√ª√–®”μ—«π‘ ‘μºŸâ‡¢â“ Õ∫π—Èπ
¢âÕ 6 „π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫¡’¢âÕ ß —¬‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ Õ∫„π√“¬«‘™“„¥ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∂“¡¢âÕ ß —¬π—ÈπμàÕÕ“®“√¬å ‡®â“¢Õß«‘™“‡æ◊ËÕ®–

‰¥âμ√«® Õ∫‡ ’¬°àÕπ·≈â«®÷ß·®âß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑√“∫
¢âÕ 7 °“√∑ÿ®√‘μ

7.1 °√≥’∑’Ë¡’°“√°√–∑”„¥Ê ∑’Ë àÕ‡®μπ“∑ÿ®√‘μ„π¢≥–∑”°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫æ‘®“√≥“«à“°≈à“« μ—°‡μ◊Õπ À√◊Õ¬â“¬∑’Ëπ—Ëß Õ∫
À“°¬—ß‰¡à‡™◊ËÕøíß„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑”√“¬ß“π°“√°√–∑”π—Èπ ‚¥¬ºŸâ‡¢â“ Õ∫√“¬π—Èπ≈ß™◊ËÕ√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’
‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª

7.2 °√≥’∑’Ë¡’°“√∑ÿ®√‘μ„π°“√ Õ∫ „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫∑ÿ°§π„πÀâÕß Õ∫π—Èπ√à«¡°—π∑”√“¬ß“π∑ÿ®√‘μ ‚¥¬„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ
√—∫∑√“∫‰«â¥â«¬ ·≈â«π”‡ πÕ§≥∫¥’æ√âÕ¡∑—ÈßÀ≈—°∞“π°“√∑ÿ®√‘μπ—Èπ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª
„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫μ“¡ ¢âÕ 7.1 À√◊Õ ¢âÕ 7.2 ‰¡à¬Õ¡≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√—∫∑√“∫„π√“¬ß“π „ÀâºŸâ∑”√“¬ß“π∫—π∑÷°æƒμ‘°√√¡‰«â¥â«¬

¢âÕ 8 „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·®°°√–¥“…§”μÕ∫·°àºŸâ‡¢â“ Õ∫∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß¢Õ‡æ‘Ë¡‰¥â‡æ’¬ß§√—Èß≈– 1 ·ºàπ À√◊Õ 1 ‡≈à¡
¢âÕ 9 °“√ ‘Èπ ÿ¥‡«≈“ Õ∫  „Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡μ◊ÕπºŸâ‡¢â“ Õ∫„Àâ‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫°àÕπÀ¡¥‡«≈“ Õ∫ª√–¡“≥

Àâ“π“∑’ ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫·≈â«„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫∑ÿ°§π À¬ÿ¥∑”¢âÕ Õ∫ ·≈– —Ëß„ÀâºŸâ‡¢â“ Õ∫‡μ√’¬¡ àß¢âÕ Õ∫
·≈–°√–¥“…§”μÕ∫

¢âÕ 10 °“√‡°Á∫¢âÕ Õ∫·≈–°√–¥“…§”μÕ∫  ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ Õ∫„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‡°Á∫¢âÕ Õ∫ ·≈–°√–¥“…§”μÕ∫ àß¡Õ∫μàÕ‡®â“¢Õß«‘™“
¢âÕ 11 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ‰¡à “¡“√∂¡“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫μ“¡«—π ‡«≈“ ∑’Ë°”Àπ¥‰¥â„Àâ —∫‡ª≈’Ë¬π°“√§ÿ¡ Õ∫

°—∫∫ÿ§≈“°√ºŸâÕ◊Ëπ‰¥â ·≈–μâÕß·®âß„Àâ§≥∫¥’∑√“∫‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ °àÕπ‡«≈“‡√‘Ë¡ Õ∫ Õ¬à“ßπâÕ¬ “¡ ‘∫π“∑’

342
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

¢âÕ 12 °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ºŸâ„¥≈–‡≈¬À√◊Õ‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»π’È „Àâ∂◊Õ«à“∫°æ√àÕßμàÕÀπâ“∑’Ë√“™°“√
¢âÕ 13 „π°√≥’„¥´÷Ëß¡‘‰¥â°”Àπ¥‰«â„πª√–°“»π’È„Àâ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ª√÷°…“§≥∫¥’‡ªìπ√“¬°√≥’‰ª
¢âÕ 14 „Àâ„™âª√–°“»π’È μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2542 ‡ªìπμâπ‰ª

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 3 ¡’π“§¡ æ.». 2542

(≈ß™◊ËÕ) ‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï
(ºŸâ™à«¬»“ μ√“®“√¬å‰æ‚√®πå  Õ‘π∑√»‘√‘ «— ¥‘Ï)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 417
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 381
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ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  ‡°≥±å°“√§ÿ¡ Õ∫

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‡√’¬∫√âÕ¬·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“  14 (2)  ·Ààß

æ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√  ¡—¬ “¡—≠ §√—Èß∑’Ë 8/2548 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 μÿ≈“§¡
2548 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ‡°≥±å°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.». 2548 ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

1) „πª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ©∫—∫π’È
ç°“√ Õ∫é  À¡“¬§«“¡«à“  °“√ Õ∫°≈“ß¿“§·≈–°“√ Õ∫ª≈“¬¿“§μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
ç°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫é  À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√§ÿ¡ Õ∫μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

2)   °“√‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥

3)  „Àâ°≈ÿà¡ß“π∫√‘°“√°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ ”√«®√“¬™◊ËÕ∫ÿ§≈“°√¢Õß·μà≈–§≥–‡æ◊ËÕ®—¥∑”§” —Ëß‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ ‚¥¬®—¥„Àâ∫ÿ§≈“°√ „π
§≥–Àπ÷Ëß Ê ¡’®”π«π§√—Èß„π°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ‡∑à“ Ê °—π¡“°∑’Ë ÿ¥ ¬°‡«âπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â“π∫√‘À“√Õ“®
¡’®”π«π§√—Èß¢Õß°“√§ÿ¡ Õ∫∑’ËπâÕ¬°«à“‰¥â

4) Õ“®“√¬åºŸâ Õπ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π√“¬«‘™“∑’Ëμπ∑”°“√ Õπ ·≈–√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬  à«π
√“¬«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ªπ‘ ‘μ “¢“«‘™“‡Õ°„¥≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π „Àâ·μàßμ—Èß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®“° “¢“«‘™“‡Õ°π—Èπ√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ§ÿ¡ Õ∫

5)  „π™à«ß‡«≈“ Õ∫ ¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“π “¬«‘™“°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß‰¡à§«√∑”°‘®°√√¡Õ◊Ëπ„¥„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“« ‡™àπ °‘®°√√¡
»÷°…“¥Ÿß“π °“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–°“√‰ª√“™°“√μà“ß Ê ‡ªìπμâπ ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß¬«¥„Àâ¢ÕÕπÿ≠“μμàÕ§≥∫¥’∑’Ëμπ —ß°—¥ ‡ªìπ
≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ æ√âÕ¡‡ πÕºŸâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËºŸâ§ÿ¡ Õ∫·∑π ‡æ◊ËÕ„Àâ§≥∫¥’ ‡ªìπºŸâÕπÿ≠“μ À√◊ÕÀ“°§≥∫¥’‡ÀÁπ‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ §≥∫¥’®–
‡ªìπºŸâ‡ πÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·∑π°Á‰¥â

6)  °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„πÀâÕß Õ∫Àπ÷Ëß Ê ®–μâÕß¡’Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §π ·≈–®–μâÕß¡’¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π “¬«‘™“°“√Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 §π
„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫‡°‘π 50 §π „Àâ‡æ‘Ë¡°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‰¥âÕ’°μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

7) „Àâ·μà≈–§≥–¥”‡π‘π°“√·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√°≈“ßª√–®”§≥– ‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¿“¬„π§≥–
8) Õ“®“√¬åª√–®”«‘™“‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√ÕÕ°¢âÕ Õ∫ °“√®—¥∑”¢âÕ Õ∫·≈–°“√®—¥‡°Á∫√—°…“¢âÕ Õ∫ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë§≥–°”Àπ¥
9) ºŸâ∫√‘À“√μ—Èß·μàÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊Õª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√¢÷Èπ‰ª „π√–À«à“ß°“√ Õ∫¡’Àπâ“∑’Ëμ√«®¥Ÿ·≈§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–

μ√«® Õ∫°“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π√“¬«‘™“∑’Ë¥”‡π‘π°“√ Õ∫´÷Ëß —ß°—¥Õ¬Ÿà„π¿“§«‘™“ À√◊Õ„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëμπ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡«âπ·μà®–‰¥â√—∫·μàßμ—Èß
„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫

10) °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕß√—∫ -  àß¢âÕ Õ∫μ“¡°”Àπ¥‡«≈“·≈– ∂“π∑’Ëμ“¡∑’Ë§≥–°”Àπ¥
11) °”Àπ¥‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫¡’¥—ßπ’È

11.1 ‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫ ”À√—∫√“¬«‘™“∑’Ë¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ‰¡à‡°‘π 2 Àπà«¬°‘μ „™â‡«≈“ Õ∫ 2 ™—Ë«‚¡ß  à«π√“¬«‘™“∑’Ë¡’®”π«π
Àπà«¬°‘μ‡°‘π°«à“ 2 Àπà«¬°‘μ „™â‡«≈“ Õ∫ 3 ™—Ë«‚¡ß °”Àπ¥‡«≈“„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πμ“√“ß Õ∫

11. 2 Õ“®“√¬åª√–®”«‘™“Õ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ·μà®–μâÕß‰¡à àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√„™âÀâÕß Õ∫
„π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ

12) °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕßªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ëμ“¡ «—π ‡«≈“ ∑’Ë°”Àπ¥„πμ“√“ß Õ∫μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ ¡§«√
Õ—π¡‘Õ“®¡“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â ®–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°§≥∫¥’„π§≥–∑’Ëμπ —ß°—¥‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

13) „π°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫  æ.». 2542 Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫·≈–∂◊ÕªØ‘∫—μ‘

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ æ.». 2548

(≈ß™◊ËÕ)  ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 343

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  ‡°≥±å°“√§ÿ¡ Õ∫

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‡√’¬∫√âÕ¬·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“  14 (2)  ·Ààß

æ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 ª√–°Õ∫°—∫¡μ‘∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√«‘™“°“√  ¡—¬ “¡—≠ §√—Èß∑’Ë 8/2548 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 μÿ≈“§¡
2548 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ‡°≥±å°“√§ÿ¡ Õ∫ æ.». 2548 ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

1) „πª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ©∫—∫π’È
ç°“√ Õ∫é  À¡“¬§«“¡«à“  °“√ Õ∫°≈“ß¿“§·≈–°“√ Õ∫ª≈“¬¿“§μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
ç°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫é  À¡“¬§«“¡«à“ ∫ÿ§§≈ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√§ÿ¡ Õ∫μ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

2)   °“√‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ∂◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“πÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
∑—°…‘≥

3)  „Àâ°≈ÿà¡ß“π∫√‘°“√°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ ”√«®√“¬™◊ËÕ∫ÿ§≈“°√¢Õß·μà≈–§≥–‡æ◊ËÕ®—¥∑”§” —Ëß‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫ ‚¥¬®—¥„Àâ∫ÿ§≈“°√ „π
§≥–Àπ÷Ëß Ê ¡’®”π«π§√—Èß„π°“√§ÿ¡ Õ∫„Àâ‡∑à“ Ê °—π¡“°∑’Ë ÿ¥ ¬°‡«âπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¥â“π∫√‘À“√Õ“®
¡’®”π«π§√—Èß¢Õß°“√§ÿ¡ Õ∫∑’ËπâÕ¬°«à“‰¥â

4) Õ“®“√¬åºŸâ Õπ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π√“¬«‘™“∑’Ëμπ∑”°“√ Õπ ·≈–√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬  à«π
√“¬«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ªπ‘ ‘μ “¢“«‘™“‡Õ°„¥≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π „Àâ·μàßμ—Èß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®“° “¢“«‘™“‡Õ°π—Èπ√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâ§ÿ¡ Õ∫

5)  „π™à«ß‡«≈“ Õ∫ ¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“π “¬«‘™“°“√À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫·μàßμ—Èß‰¡à§«√∑”°‘®°√√¡Õ◊Ëπ„¥„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“« ‡™àπ °‘®°√√¡
»÷°…“¥Ÿß“π °“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–°“√‰ª√“™°“√μà“ß Ê ‡ªìπμâπ ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß¬«¥„Àâ¢ÕÕπÿ≠“μμàÕ§≥∫¥’∑’Ëμπ —ß°—¥ ‡ªìπ
≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ æ√âÕ¡‡ πÕºŸâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËºŸâ§ÿ¡ Õ∫·∑π ‡æ◊ËÕ„Àâ§≥∫¥’ ‡ªìπºŸâÕπÿ≠“μ À√◊ÕÀ“°§≥∫¥’‡ÀÁπ‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ §≥∫¥’®–
‡ªìπºŸâ‡ πÕ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫·∑π°Á‰¥â

6)  °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫„πÀâÕß Õ∫Àπ÷Ëß Ê ®–μâÕß¡’Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §π ·≈–®–μâÕß¡’¢â“√“™°“√À√◊Õæπ—°ß“π “¬«‘™“°“√Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 §π
„π°√≥’∑’ËºŸâ‡¢â“ Õ∫‡°‘π 50 §π „Àâ‡æ‘Ë¡°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫‰¥âÕ’°μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡

7) „Àâ·μà≈–§≥–¥”‡π‘π°“√·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√°≈“ßª√–®”§≥– ‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√ Õ∫¢Õßπ‘ ‘μ¿“¬„π§≥–
8) Õ“®“√¬åª√–®”«‘™“‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√ÕÕ°¢âÕ Õ∫ °“√®—¥∑”¢âÕ Õ∫·≈–°“√®—¥‡°Á∫√—°…“¢âÕ Õ∫ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë§≥–°”Àπ¥
9) ºŸâ∫√‘À“√μ—Èß·μàÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊Õª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘À“√À≈—° Ÿμ√¢÷Èπ‰ª „π√–À«à“ß°“√ Õ∫¡’Àπâ“∑’Ëμ√«®¥Ÿ·≈§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–

μ√«® Õ∫°“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë„π√“¬«‘™“∑’Ë¥”‡π‘π°“√ Õ∫´÷Ëß —ß°—¥Õ¬Ÿà„π¿“§«‘™“ À√◊Õ„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëμπ√—∫º‘¥™Õ∫ ‡«âπ·μà®–‰¥â√—∫·μàßμ—Èß
„Àâ‡ªìπ°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫

10) °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕß√—∫ -  àß¢âÕ Õ∫μ“¡°”Àπ¥‡«≈“·≈– ∂“π∑’Ëμ“¡∑’Ë§≥–°”Àπ¥
11) °”Àπ¥‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫¡’¥—ßπ’È

11.1 ‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫ ”À√—∫√“¬«‘™“∑’Ë¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ‰¡à‡°‘π 2 Àπà«¬°‘μ „™â‡«≈“ Õ∫ 2 ™—Ë«‚¡ß  à«π√“¬«‘™“∑’Ë¡’®”π«π
Àπà«¬°‘μ‡°‘π°«à“ 2 Àπà«¬°‘μ „™â‡«≈“ Õ∫ 3 ™—Ë«‚¡ß °”Àπ¥‡«≈“„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πμ“√“ß Õ∫

11. 2 Õ“®“√¬åª√–®”«‘™“Õ“®‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√ Õ∫‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ·μà®–μâÕß‰¡à àßº≈°√–∑∫μàÕ°“√„™âÀâÕß Õ∫
„π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ

12) °√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕßªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ëμ“¡ «—π ‡«≈“ ∑’Ë°”Àπ¥„πμ“√“ß Õ∫μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ ¡§«√
Õ—π¡‘Õ“®¡“ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â ®–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°§≥∫¥’„π§≥–∑’Ëμπ —ß°—¥‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√

13) „π°“√§ÿ¡ Õ∫®–μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‡√◊ËÕß ¢âÕªØ‘∫—μ‘¢Õß°√√¡°“√§ÿ¡ Õ∫  æ.». 2542 Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫·≈–∂◊ÕªØ‘∫—μ‘

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 7 ∏—π«“§¡ æ.». 2548

(≈ß™◊ËÕ)  ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558418

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556382344
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  °“√ºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π≈ß∑–‡∫’¬π

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ æ.». 2550 ¢âÕ 14.5 Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠
§√—Èß∑’Ë 2/2550 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ¡’π“§¡ 2550 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—μ‘‰«â¥—ßπ’È

¢âÕ 1 „ÀâÀπà«¬ß“π∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»°”Àπ¥«—π∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π  «—π™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ·≈–«—π ‘Èπ ÿ¥°“√ºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π §à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“∑ÿ°¿“§‡√’¬π„Àâ™—¥‡®π

¢âÕ 2 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π À¡“¬∂÷ß π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬πμ“¡°”Àπ¥„π
ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π À√◊Õπ‘ ‘μ∑’Ë‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π·≈â« ·μà‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“μ“¡«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 3 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬π„¥μ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
À“°¡’§«“¡ª√– ß§å·≈–¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ≠“μ∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π
μàÕπ“¬∑–‡∫’¬π«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’È

3.1 μâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß
∑–‡∫’¬πμ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â

3.2 μâÕß‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π·μà≈–√“¬«‘™“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß¡“μ≈Õ¥ ‚¥¬¡’§”√—∫√Õß®“°Õ“®“√¬åºŸâ Õπ¢Õß√“¬«‘™“π—ÈπÊ §√∫∑ÿ°√“¬«‘™“
·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊Õª√–∏“π “¢“«‘™“À√◊ÕºŸâª√– “πß“π “¢“«‘™“∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥

3.3 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“‡æ‘Ë¡«‘™“‡√’¬π«‘™“≈– 100 ∫“∑
3.4 μâÕß¥”‡π‘π°“√¢ÕÕπÿ≠“μ ‡æ◊ËÕºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 4 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μ“¡°”Àπ¥„π¿“§‡√’¬π„¥ „Àâ‰ª™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√
»÷°…“∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥¿“¬„π 30 «—π π—∫®“°«—π∑’Ë ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π®–μâÕß
™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 5 ‡¡◊ËÕæâπ√–¬–‡«≈“μ“¡¢âÕ 4 À“°π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πª√– ß§å®–™”√–§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“„π¿“§‡√’¬π
π—Èπ  π‘ ‘μ®–μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢Õ™”√–‡ß‘π™â“°«à“°”Àπ¥μàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μμâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂
™”√–‡ß‘πμ“¡°”Àπ¥„πª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 4 ‰¥â

¢âÕ 6 ‡¡◊ËÕπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 5 ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°Õ∏‘°“√∫¥’·≈â«  „Àâπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π‰ª™”√–‡ß‘π‰¥â
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–‡ß‘‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π™â“μ“¡¢âÕ 7.1 À√◊Õ¢âÕ 7.2 ·≈â«·μà°√≥’
·≈–μâÕß™”√–‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π„Àâ‡ √Á® ‘Èπ°àÕπ«—π Õ∫ª≈“¬¿“§«—π·√° 4 «—π∑”°“√

¢âÕ 7 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“™â“°«à“°”Àπ¥ μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫≈ß∑–‡∫’¬π™â“
‚¥¬„Àâ‡√‘Ë¡π—∫®“°«—π ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ¥—ßπ’È

7.1 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 4 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–§à“ª√—∫ «—π≈– 30 ∫“∑
7.2 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 6 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2549 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫«—π≈– 50 ∫“∑

¢âÕ 8 ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥μ“¡¢âÕ 6 ·≈â« ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àÕπÿ≠“μ„Àâπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‰¡à«à“°√≥’„¥Ê ·≈–„Àâπ‘ ‘μ™”√–‡ß‘π‡æ◊ËÕ√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥‡∑à“π—Èπ

¢âÕ 9 „Àâª√–°“»π’Èμ—Èß·μà¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2550 ‡ªìπμâπ‰ª

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë  26  ‡¡…“¬π æ.». 2550

(≈ß™◊ËÕ)  ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)
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‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ æ.». 2550 ¢âÕ 14.5 Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠
§√—Èß∑’Ë 2/2550 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ¡’π“§¡ 2550 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—μ‘‰«â¥—ßπ’È

¢âÕ 1 „ÀâÀπà«¬ß“π∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»°”Àπ¥«—π∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π  «—π™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ·≈–«—π ‘Èπ ÿ¥°“√ºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π §à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“∑ÿ°¿“§‡√’¬π„Àâ™—¥‡®π

¢âÕ 2 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π À¡“¬∂÷ß π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬πμ“¡°”Àπ¥„π
ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π À√◊Õπ‘ ‘μ∑’Ë‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π·≈â« ·μà‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“μ“¡«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 3 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬π„¥μ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
À“°¡’§«“¡ª√– ß§å·≈–¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ≠“μ∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π
μàÕπ“¬∑–‡∫’¬π«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’È

3.1 μâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß
∑–‡∫’¬πμ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â

3.2 μâÕß‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π·μà≈–√“¬«‘™“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß¡“μ≈Õ¥ ‚¥¬¡’§”√—∫√Õß®“°Õ“®“√¬åºŸâ Õπ¢Õß√“¬«‘™“π—ÈπÊ §√∫∑ÿ°√“¬«‘™“
·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊Õª√–∏“π “¢“«‘™“À√◊ÕºŸâª√– “πß“π “¢“«‘™“∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥

3.3 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“‡æ‘Ë¡«‘™“‡√’¬π«‘™“≈– 100 ∫“∑
3.4 μâÕß¥”‡π‘π°“√¢ÕÕπÿ≠“μ ‡æ◊ËÕºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 4 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μ“¡°”Àπ¥„π¿“§‡√’¬π„¥ „Àâ‰ª™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√
»÷°…“∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥¿“¬„π 30 «—π π—∫®“°«—π∑’Ë ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π®–μâÕß
™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 5 ‡¡◊ËÕæâπ√–¬–‡«≈“μ“¡¢âÕ 4 À“°π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πª√– ß§å®–™”√–§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“„π¿“§‡√’¬π
π—Èπ  π‘ ‘μ®–μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢Õ™”√–‡ß‘π™â“°«à“°”Àπ¥μàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μμâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂
™”√–‡ß‘πμ“¡°”Àπ¥„πª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 4 ‰¥â

¢âÕ 6 ‡¡◊ËÕπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 5 ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°Õ∏‘°“√∫¥’·≈â«  „Àâπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π‰ª™”√–‡ß‘π‰¥â
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–‡ß‘‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π™â“μ“¡¢âÕ 7.1 À√◊Õ¢âÕ 7.2 ·≈â«·μà°√≥’
·≈–μâÕß™”√–‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π„Àâ‡ √Á® ‘Èπ°àÕπ«—π Õ∫ª≈“¬¿“§«—π·√° 4 «—π∑”°“√

¢âÕ 7 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“™â“°«à“°”Àπ¥ μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫≈ß∑–‡∫’¬π™â“
‚¥¬„Àâ‡√‘Ë¡π—∫®“°«—π ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ¥—ßπ’È

7.1 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 4 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–§à“ª√—∫ «—π≈– 30 ∫“∑
7.2 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 6 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2549 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫«—π≈– 50 ∫“∑

¢âÕ 8 ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥μ“¡¢âÕ 6 ·≈â« ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àÕπÿ≠“μ„Àâπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‰¡à«à“°√≥’„¥Ê ·≈–„Àâπ‘ ‘μ™”√–‡ß‘π‡æ◊ËÕ√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥‡∑à“π—Èπ

¢âÕ 9 „Àâª√–°“»π’Èμ—Èß·μà¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2550 ‡ªìπμâπ‰ª

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë  26  ‡¡…“¬π æ.». 2550

(≈ß™◊ËÕ)  ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)
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ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
‡√◊ËÕß  °“√ºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π≈ß∑–‡∫’¬π

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ æ.». 2550 ¢âÕ 14.5 Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 20

·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2539 Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—¬ “¡—≠
§√—Èß∑’Ë 2/2550 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ¡’π“§¡ 2550 ®÷ßÕÕ°ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡æ◊ËÕ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—μ‘‰«â¥—ßπ’È

¢âÕ 1 „ÀâÀπà«¬ß“π∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»°”Àπ¥«—π∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π  «—π™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’  «—πºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“‚¥¬‰¡àμâÕß¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ·≈–«—π ‘Èπ ÿ¥°“√ºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π §à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“∑ÿ°¿“§‡√’¬π„Àâ™—¥‡®π

¢âÕ 2 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π À¡“¬∂÷ß π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬πμ“¡°”Àπ¥„π
ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π À√◊Õπ‘ ‘μ∑’Ë‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“‡√’¬π„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π·≈â« ·μà‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“μ“¡«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 3 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬π„¥μ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
À“°¡’§«“¡ª√– ß§å·≈–¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ≠“μ∫—π∑÷°√“¬«‘™“≈ß„π√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬π
μàÕπ“¬∑–‡∫’¬π«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’È

3.1 μâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂·®âß§«“¡®”πß·≈–∫—π∑÷°√“¬«‘™“„π√–∫∫≈ß
∑–‡∫’¬πμ“¡ª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â

3.2 μâÕß‰¥â‡¢â“‡√’¬π„π·μà≈–√“¬«‘™“Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß¡“μ≈Õ¥ ‚¥¬¡’§”√—∫√Õß®“°Õ“®“√¬åºŸâ Õπ¢Õß√“¬«‘™“π—ÈπÊ §√∫∑ÿ°√“¬«‘™“
·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊Õª√–∏“π “¢“«‘™“À√◊ÕºŸâª√– “πß“π “¢“«‘™“∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥

3.3 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“‡æ‘Ë¡«‘™“‡√’¬π«‘™“≈– 100 ∫“∑
3.4 μâÕß¥”‡π‘π°“√¢ÕÕπÿ≠“μ ‡æ◊ËÕºàÕπº—π°“√™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 4 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μ“¡°”Àπ¥„π¿“§‡√’¬π„¥ „Àâ‰ª™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√
»÷°…“∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥¿“¬„π 30 «—π π—∫®“°«—π∑’Ë ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π®–μâÕß
™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“μ“¡¢âÕ 7

¢âÕ 5 ‡¡◊ËÕæâπ√–¬–‡«≈“μ“¡¢âÕ 4 À“°π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πª√– ß§å®–™”√–§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“„π¿“§‡√’¬π
π—Èπ  π‘ ‘μ®–μâÕß¬◊Ëπ§”√âÕß‡æ◊ËÕ¢Õ™”√–‡ß‘π™â“°«à“°”Àπ¥μàÕÕ∏‘°“√∫¥’ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μμâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈Õ—π ¡§«√‡™◊ËÕ‰¥â«à“π‘ ‘μ¡’§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë‰¡à “¡“√∂
™”√–‡ß‘πμ“¡°”Àπ¥„πª√–°“»°“√≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 4 ‰¥â

¢âÕ 6 ‡¡◊ËÕπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 5 ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ®“°Õ∏‘°“√∫¥’·≈â«  „Àâπ‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π‰ª™”√–‡ß‘π‰¥â
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ ∑—Èßπ’Èπ‘ ‘μºŸâºàÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–‡ß‘‘π§à“ª√—∫°“√≈ß∑–‡∫’¬π™â“μ“¡¢âÕ 7.1 À√◊Õ¢âÕ 7.2 ·≈â«·μà°√≥’
·≈–μâÕß™”√–‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π„Àâ‡ √Á® ‘Èπ°àÕπ«—π Õ∫ª≈“¬¿“§«—π·√° 4 «—π∑”°“√

¢âÕ 7 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“™â“°«à“°”Àπ¥ μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫≈ß∑–‡∫’¬π™â“
‚¥¬„Àâ‡√‘Ë¡π—∫®“°«—π ‘Èπ ÿ¥„Àâ™”√–‡ß‘πμ“¡ª°μ‘ ¥—ßπ’È

7.1 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 4 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬πμâÕß™”√–§à“ª√—∫ «—π≈– 30 ∫“∑
7.2 °√≥’™”√–‡ß‘π™â“μ“¡¢âÕ 6 π‘ ‘μºŸâºàÕπº—π°“√≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2549 μâÕß™”√–‡ß‘π§à“ª√—∫«—π≈– 50 ∫“∑

¢âÕ 8 ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥μ“¡¢âÕ 6 ·≈â« ¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àÕπÿ≠“μ„Àâπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‰¡à«à“°√≥’„¥Ê ·≈–„Àâπ‘ ‘μ™”√–‡ß‘π‡æ◊ËÕ√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ
∑’Ëß“π°“√‡ß‘π·≈–æ— ¥ÿ«‘∑¬“‡¢μ∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥‡∑à“π—Èπ

¢âÕ 9 „Àâª√–°“»π’Èμ—Èß·μà¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ªï°“√»÷°…“ 2550 ‡ªìπμâπ‰ª

®÷ßª√–°“»¡“‡æ◊ËÕ∑√“∫

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë  26  ‡¡…“¬π æ.». 2550

(≈ß™◊ËÕ)  ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ
(√Õß»“ μ√“®“√¬å ¥√. ¡‡°’¬√μ‘   “¬∏πŸ)

Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 419

	 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นไปตามความในข้อ	๒๐.๒.๒	ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ	ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๕๒	ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ	๔	ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๕๒	(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	๑)

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๓๑	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.๒๕๕๑	ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย

ทักษิณ	เรื่อง	มอบอำานาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	และอธิการบดี	ฉบับลงวันที่	๒๐

พฤศจิกายน	๒๕๕๓	และมติสภาวิชาการในการประชุมสมัยสามัญ	ครั้งท่ี	๒/๒๕๕๗	เมื่อวันพุธท่ี	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	จึงออกประกาศ

เรื่องการดำาเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษไว้	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	 ให้ยกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ	เรื่อง	การดำาเนินการเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษ	ลงวันที่	๒๖	เมษายน

๒๕๕๖

	 ๒.	 ส่วนงานวิชาการท่ีนิสิตได้รับระดับขั้น	F	โดยความเห็นชอบจากประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	ประธานสาขาวิชา

และได้รับอนุมัติจากคณบดีที่หลักสูตรนั้นสังกัด	แจ้งขอเปิดวิชาท่ีจะให้นิสิตลงทะเบียนเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษต่อกลุ่มภารกิจ

ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา	โดยให้ระบุว่า	“กลุ่มเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษ”	ทั้งน้ี	ให้แยกจากกลุ่มท่ีเปิดให้นิสิตต้องเข้าเรียนตาม

แผนการเรียน	(ถ้ามี)	ทั้งนี้	ต้องระบุวันสอบโดยกำาหนดให้มีการสอบก่อนวันแรกของการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า	๒	สัปดาห์

	 ๓.	 รายวิชาท่ีระบุว่าลงทะเบียนเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษนี้	กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา	ไม่ต้องจัดตารางเรียน

ให้	แต่ต้องจัดตารางสอบตามที่ส่วนงานวิชาการกำาหนด

	 ๔.	 จำานวนหน่วยกิตท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษ	ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ	ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๕๒

	 ๕.	 นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นในภาคเรียนฤดูร้อน	จะลงทะเบียนเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษด้วยก็ได้	โดยต้อง

ชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในอัตราก่ึงหน่ึงของอัตราค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนท่ีกำาหนดตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยทักษิณ	เรื่อง	ปรับปรุงวิธีจัดเก็บค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน	ฉบับลงวันที่	๒๑	กันยายน	๒๕๕๒

	 ๖.	 นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษเพียงอย่างเดียว	ต้องชำาระเงินค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในอัตราหน่ึง

ในสี่ของอัตราค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนท่ีกำาหนดตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	เรื่อง	ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าบำารุง

การศึกษาและค่าเล่าเรียน	ฉบับลงวันที่	๒๑	กันยายน	๒๕๕๒	โดยไม่อนุญาตให้นิสิตใช้สิทธิผ่อนผันการชำาระเงินลงทะเบียน

  

	 	 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๙	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๕๗

       

	 	 	 	 	 	 	 	 														(ลงชื่อ)			วิชัย		ชำานิ

	 	 	 	 	 	 	 	 					(รองศาสตราจารย์	ดร.วิชัย		ชำานิ)

	 	 	 	 	 	 	 		 							อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง	การดำาเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษ



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558420

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง			เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา

	 เพ่ือให้การย้ายสาขาวิชาของนิสติ		ระดบัปรญิญาตร	ี	ของคณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ		ดำาเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย	อาศัยอำานาจตามความ
ในมาตรา	๓๑	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ		พ.ศ.	๒๕๕๑		ประกอบกับคำาสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ		ที่		๐๓๒๓/๒๕๕๒	ลงวันที่		๖		มีนาคม	๒๕๕๒		
เรื่องมอบอำานาจและภารกิจให้	คณบดี		ผู้อำานวยการสถาบัน		ผู้อำานวยการสำานัก	ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี	จึงกำาหนดเกณฑ์การย้ายสาขาวิชาของคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ			ดังนี้
 สาขาวชิาการบญัชี
 นิสติท่ีประสงค์จะย้ายเข้าเรยีนจะต้อง
	 ๑.	 มคีะแนนเฉลีย่สะสมไม่ตำา่กว่า		๒.๕๐
	 ๒.	 นิสิตหลักสูตร	บธ.บ.(การบัญชี)	ได้ศึกษารายวิชา		๐๗๐๒๒๒๑		หลักการบัญชี		และต้องได้ค่า	ระดับขั้นไม่ตำ่ากว่า		C		และได้ศึกษารายวิชาพื้นฐาน
	 เฉพาะด้านหรือรายวิชาเอกบังคับที่นอกเหนือจากรายวิชา		๐๗๐๒๒๒๑	หลักการบัญชี		ไม่ตำ่ากว่า		๙		หน่วยกิต		โดยต้องได้ค่าระดับขั้นในแต่ละวิชา
	 ไม่ตำ่ากว่า		C
	 ๓.	 นิสิตหลักสูตร	บช.บ.ได้ศึกษารายวิชา	๐๗๐๒๑๒๑	การบัญชีชั้นต้น		และต้องได้ค่าระดับขั้นไม่ตำ่ากว่า		C	และได้ศึกษารายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
	 หรอืรายวิชาเอกบงัคับทีน่อกเหนอืจากรายวิชา		๐๗๐๒๑๒๑		การบญัชชีัน้ต้น		ไม่ตำา่กว่า		๙		หน่วยกิต		โดยต้องได้ค่าระดับข้ันในแต่ละวิชาไม่ตำา่กว่า		C
	 ๔.	สาขาวิชาการบัญชียังคงมีที่ว่างพอที่จะรับนิสิตเข้าศึกษาได้
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนจะต้อง 
	 ๑.	 ลงทะเบียนเรียนวิชา		๐๒๑๙๒๑๑	สถิติวิเคราะห์	๑
	 ๒.	ลงทะเบียนเรียนวิชา		๐๗๐๓๑๑๒		เศรษฐศาสตร์มหภาค	๑
	 ๓.	ลงทะเบียนเรียนวิชา		๐๗๐๓๑๑๑		เศรษฐศาสตร์จุลภาค	๑
	 	 โดยทั้ง		๓		รายวิชาดังกล่าวข้างต้น	จะต้องได้คะแนนค่าระดับขั้นไม่ตำ่ากว่า		C		และ	ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม	ไม่ตำ่ากว่า	๒.๕๐	
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
	 ๑.	 นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ		จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่ากว่า		๒.๕๐
	 ๒.	นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 	วิชาเอกการตลาด	จะต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้	 	 โดยต้องได้รับค่าระดับขั้นในแต่ละ
	 รายวิชาไม่ตำ่ากว่า		๒.๕๐		(C+)
	 	 ๒.๑		รายวิชา		๐๗๐๕๑๑๒		หลักการตลาด
	 	 ๒.๒		รายวิชา		๐๗๐๕๑๑๓		สถิติธุรกิจ
	 	 ๒.๓		รายวิชา		๐๗๐๕๓๒๑		พฤติกรรมผู้บริโภค
	 ๓.		นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ		วิชาเอกการประกอบการและการจัดการจะต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้	 	โดยต้องได้รับ
	 ค่าระดับขั้นในแต่ละวิชาไม่ตำ่ากว่า		๒.๕๐	(C+)
	 	 ๓.๑		รายวิชา		๐๗๐๕๑๑๔		หลักการจัดการ
	 	 ๓.๒		รายวิชา		๐๗๐๕๓๑๓		การจัดการทรัพยากรมนุษย์
	 	 ๓.๓		รายวิชา		๐๗๐๕๓๔๑		การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
	 ๔.		นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ		วิชาเอกการจัดการการค้าปลีก	จะต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้	 	โดยต้องได้รับค่าระดับขั้น
	 ในแต่ละวิชาไม่ตำ่ากว่า		๒.๕๐	(C+)
	 	 ๔.๑		รายวิชา		๐๗๐๕๑๑๒		หลักการตลาด
	 	 ๔.๒		รายวิชา		๐๗๐๕๓๗๓		การจัดการการค้าปลีก
	 	 ๔.๓		รายวิชา		๐๗๐๕๓๗๒			การจัดการสินค้า
			 ๕.		นิสิตที่ประสงค์จะย้ายเข้าเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกวิชาเอก	จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านหรือรายวิชาเอกบังคับอื่น		นอกเหนือ
	 จากที่ระบุในข้อ		๒	,	๓		และ		๔		อีกไม่ตำ่ากว่า	๑๕	หน่วยกิต			

	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
	 	 	 สั่ง			ณ			วันที่			๒			เดือน		เมษายน		พ.ศ.	๒๕๕๖

	 	 	 	 	 (ลงชื่อ)							วีณา		ลีลาประเสริฐศิลป์
	 	 	 	 	 		(อาจารย์วีณา		ลีลาประเสริฐศิลป์)
	 	 	 	 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
	 	 	 	 	 ปฏิบัติหน้าที่แทน
	 	 	 	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 385



¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี
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¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ °“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’

æ.». 2552

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’‡ªìπ√–∫∫ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡°‘¥º≈¥’μàÕπ‘ ‘μ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡¡“μ√∞“π°“√»÷°…“ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡
§«“¡„π¡“μ√“ 22 (2) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2552  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
5 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ æ.». 2552é
¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“» ‡ªìπμâπ‰ª ·≈–„™â ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“μ√’ ∑’Ë‡√‘Ë¡‡¢â“»÷°…“μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ 2552 ‡ªìπμâπ‰ª
„Àâ¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ æ.». 2550 ·≈–∑’Ë·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¬—ß¡’º≈∫—ß§—∫„™â°—∫π‘ ‘μ∑’Ë‡√‘Ë¡‡¢â“»÷°…“

°àÕπªï°“√»÷°…“ 2552 ®π°«à“π‘ ‘μ¥—ß°≈à“«®– ”‡√Á®°“√»÷°…“À√◊Õæâπ®“° ¿“æ°“√‡ªìππ‘ ‘μ ¬°‡«âπ °√≥’∑’Ë¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬
°“√»÷°…“¢—Èπª√‘≠≠“μ√’ æ.». 2550 ‰¡à‰¥â°”Àπ¥‰«â „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¢âÕ 3 °“√¥”‡π‘π°“√„¥Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ ́ ÷Ëß¡‘‰¥â°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫π’È ·≈–¡‘‰¥â¡’¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ√–‡∫’¬∫Õ◊Ëπ„¥°”Àπ¥‰«â
„Àâπ”‡ πÕ ¿“«‘™“°“√æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬°√≥’ ·≈–·®âßº≈°“√æ‘®“√≥“„Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑√“∫„π‚Õ°“ ·√°∑’Ë¡’°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
ç à«πß“πé À¡“¬§«“¡«à“  à«πß“πμ“¡¡“μ√“ 9 (4) ·Àààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.». 2551
ç à«πß“π«‘™“°“√é À¡“¬§«“¡«à“  à«πß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ´÷Ëß¡’¿“√°‘®À≈—°¥â“π°“√®—¥°“√»÷°…“μ“¡∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
çÕ∏‘°“√∫¥’é À¡“¬§«“¡«à“ Õ∏‘°“√∫¥’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
çÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√é À¡“¬§«“¡«à“ À—«Àπâ“ à«πß“π ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ́ ÷Ëß¡’¿“√°‘®À≈—°¥â“π°“√®—¥°“√»÷°…“μ“¡∑’’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

°”Àπ¥
ç§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√é À¡“¬§«“¡«à“ §≥–°√√¡°“√∑’Ë à«πß“π«‘™“°“√·μàßμ—Èß®“°Õ“®“√¬åºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√
çÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“é  À¡“¬§«“¡«à“  À—«Àπâ“¿“§«‘™“À√◊ÕºŸâ∑’ËÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë≈—°…≥–‡¥’¬«°—∫À—«Àπâ“¿“§«‘™“
çπ‘ ‘μé À¡“¬§«“¡«à“ π‘ ‘μª√‘≠≠“μ√’¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
çπ“¬∑–‡∫’¬πé À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬·μàßμ—Èß„Àâ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈ ∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ¢Õß«‘∑¬“‡¢μÀ√◊Õ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
çß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μé À¡“¬§«“¡«à“ Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫°“√®—¥°“√»÷°…“·≈–∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ¢Õß«‘∑¬“‡¢μÀ√◊Õ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
ç°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ (Audit)é À¡“¬§«“¡«à“°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ√«¡‡¢â“„π®”π«π

Àπà«¬°‘μ„π¿“§‡√’¬π·≈–®”π«πÀπà«¬°‘μμ“¡À≈—° Ÿμ√
ç°“√‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√π”√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√Õ◊Ëπ¡“‡∑’¬∫·≈–„™â·∑π√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“
ç°“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“é À¡“¬§«“¡«à“ °“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ¡“‡ªìπ√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“
ç°“√¬°‡«âπÀπà«¬°‘μé  À¡“¬§«“¡«à“  °“√π”Àπà«¬°‘μ¢Õß√“¬«‘™“∑’Ë‡§¬‡√’¬π¡“·≈â«„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ¡“‡ªìπ

 à«πÀπ÷Ëß¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“
ç°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥åé À¡“¬§«“¡«à“ °“√π”ª√– ∫°“√≥å®“°ß“π∑’ËªØ‘∫—μ‘¡“‡∑’¬∫·≈–„™â·∑π√“¬«‘™“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

À¡«¥∑’Ë 1
ª√–‡¿∑π‘ ‘μ·≈–√–∫∫°“√»÷°…“

¢âÕ 5 ª√–‡¿∑¢Õßπ‘ ‘μ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È
5.1 π‘ ‘μ¿“§ª°μ‘ À¡“¬∂÷ß π‘ ‘μ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“μ“¡·ºπ°“√º≈‘μ∫—≥±‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬ª°μ‘‡ªî¥‡√’¬π„π

‡«≈“√“™°“√ ·μà„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àμÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ‡ªî¥‡√’¬ππÕ°‡«≈“√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â
5.2 π‘ ‘μ¿“§ ¡∑∫ À¡“¬∂÷ß π‘ ‘μ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“‡ªìπ°√≥’æ‘‡»… μ“¡§«“¡μâÕß°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬ª°μ‘

‡ªî¥‡√’¬ππÕ°‡«≈“√“™°“√ ·μà„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ‡ªî¥‡√’¬π„π‡«≈“√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 361
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มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556388

¢âÕ 6 √–∫∫°“√»÷°…“
„™â√–∫∫∑«‘¿“§ ‚¥¬Àπ÷Ëßªï°“√»÷°…“„Àâ®—¥°“√»÷°…“ ¥—ßπ’È
°“√®—¥°“√»÷°…“ ”À√—∫π‘ ‘μ¿“§ª°μ‘ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 ¿“§‡√’¬π ª√–°Õ∫¥â«¬¿“§‡√’¬πμâπ ·≈–¿“§‡√’¬πª≈“¬ ·≈–Õ“®®—¥°“√

»÷°…“¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ‚¥¬∂◊Õ‡ªìπ¿“§‡√’¬πÀπ÷Ëß¢Õßªï°“√»÷°…“¥â«¬°Á‰¥â
°“√®—¥°“√»÷°…“ ”À√—∫π‘ ‘μ¿“§ ¡∑∫ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 ¿“§‡√’¬π ª√–°Õ∫¥â«¬¿“§‡√’¬πμâπ ¿“§‡√’¬πª≈“¬ ·≈–¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ
¿“§‡√’¬πμâπ·≈–¿“§‡√’¬πª≈“¬„Àâ¡’√–¬–‡«≈“‡√’¬π·≈–‡«≈“ Õ∫‰¡àπâÕ¬°«à“ 18  —ª¥“Àå ‚¥¬„Àâ¡’√–¬–‡«≈“‡√’¬π ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15  —ª¥“Àå
¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ„Àâ¡’®”π«π™—Ë«‚¡ß°“√‡√’¬π„π·μà≈–√“¬«‘™“‡∑à“°—∫®”π«π™—Ë«‚¡ß°“√‡√’¬π„π¿“§‡√’¬πμâπÀ√◊Õ¿“§‡√’¬πª≈“¬
°“√π—∫√–¬–‡«≈“Àπ÷Ëßªï°“√»÷°…“„Àâπ—∫™à«ß‡«≈“∑’Ë¡’¿“§‡√’¬πμâπ ¿“§‡√’¬πª≈“¬ ·≈–¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ μàÕ‡π◊ËÕß°—π

¢âÕ 7 „Àâ· ¥ßª√‘¡“≥°“√»÷°…“∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â√—∫„π·μà≈–√“¬«‘™“‡ªìπÀπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’‡°≥±å¥—ßπ’È
7.1 √“¬«‘™“¿“§∑ƒ…Æ’∑’Ë„™â‡«≈“∫√√¬“¬ À√◊ÕÕ¿‘ª√“¬ªí≠À“ ™—Ë«‚¡ßμàÕ —ª¥“Àå À√◊Õ‰¡àπâÕ¬°«à“ 15 ™—Ë«‚¡ß μ≈Õ¥Àπ÷Ëß¿“§‡√’¬π

„Àâ¡’§à“‡∑à“°—∫ 1 Àπà«¬°‘μ
7.2 √“¬«‘™“¿“§ªØ‘∫—μ‘∑’Ë„™â‡«≈“Ωñ°À√◊Õ∑¥≈Õß 2 ∂÷ß 3 ™—Ë«‚¡ßμàÕ —ª¥“Àå À√◊Õμ—Èß·μà 30 ∂÷ß 45 ™—Ë«‚¡ßμ≈Õ¥Àπ÷Ëß¿“§‡√’¬π  „Àâ¡’§à“

‡∑à“°—∫ 1 Àπà«¬°‘μ
7.3 °“√Ωñ° Õπ∑’Ë„™â‡«≈“Ωñ° 3 ∂÷ß 6 ™—Ë«‚¡ßμàÕ —ª¥“Àå À√◊Õμ—Èß·μà 45 ∂÷ß 90 ™—Ë«‚¡ßμ≈Õ¥Àπ÷Ëß¿“§‡√’¬π „Àâ¡’§à“‡∑à“°—∫ 1 Àπà«¬°‘μ
7.4 °“√Ωñ°ß“πÀ√◊Õ°“√Ωñ°¿“§ π“¡∑’Ë„™â‡«≈“Ωñ° 3 ∂÷ß 6 ™—Ë«‚¡ßμàÕ —ª¥“Àå À√◊Õμ—Èß·μà 45-90 ™—Ë«‚¡ß μ≈Õ¥Àπ÷Ëß¿“§‡√’¬π

„Àâ¡’§à“‡∑à“°—∫ 1 Àπà«¬°‘μ
7.5  À°‘®»÷°…“ ∑’Ë„™â‡«≈“Ωñ° 3 ∂÷ß 6 ™—Ë«‚¡ßμàÕ —ª¥“Àå À√◊Õμ—Èß·μà 45 ∂÷ß 90 ™—Ë«‚¡ß μ≈Õ¥Àπ÷Ëß¿“§‡√’¬π „Àâ¡’§à“‡∑à“°—∫ 1 Àπà«¬°‘μ
7.6 °“√∑”‚§√ßß“πÀ√◊Õ°‘®°√√¡°“√‡√’¬πÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡Õ∫À¡“¬∑’Ë„™â‡«≈“∑”‚§√ßß“π À√◊Õ°‘®°√√¡π—ÈπÊ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 45 ™—Ë«‚¡ß

μ≈Õ¥Àπ÷Ëß¿“§‡√’¬π „Àâ¡’§à“‡∑à“°—∫ 1 Àπà«¬°‘μ

À¡«¥∑’Ë 2
À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“

¢âÕ 8 „Àâ®—¥À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“ ¥—ßπ’È
8.1 À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (4 ªï) ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 120 Àπà«¬°‘μ ·≈–Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π 150 Àπà«¬°‘μ
8.2 À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (5 ªï) ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 150 Àπà«¬°‘μ ·≈–Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π 188 Àπà«¬°‘μ
8.3 À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (μàÕ‡π◊ËÕß) ¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ ·≈–Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π 87 Àπà«¬°‘μ

¢âÕ 9 °”Àπ¥√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“μ“¡À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ ¥—ßπ’È
9.1 À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (4 ªï) „Àâ„™â√–¬–‡«≈“»÷°…“ Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π 8 ªï°“√»÷°…“ ”À√—∫À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¿“§ª°μ‘ ·≈–

Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π 12 ªï°“√»÷°…“ ”À√—∫À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¿“§ ¡∑∫
9.2 À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (5 ªï) „Àâ„™â√–¬–‡«≈“»÷°…“ Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π 10 ªï°“√»÷°…“ ”À√—∫À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¿“§ª°μ‘ ·≈–

Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π 15 ªï°“√»÷°…“ ”À√—∫À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¿“§ ¡∑∫
9.3 À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (μàÕ‡π◊ËÕß) „Àâ„™â√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“ Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π 4 ªï°“√»÷°…“ ”À√—∫À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¿“§ª°μ‘

·≈–Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π 6 ªï°“√»÷°…“ ”À√—∫À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¿“§ ¡∑∫

À¡«¥∑’Ë 3
°“√√—∫‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μ

¢âÕ 10 ºŸâ ¡—§√‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μ®–μâÕß¡’§ÿ≥«ÿ≤‘·≈–§ÿ≥ ¡∫—μ‘ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
10.1  ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“μÕπª≈“¬ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß‡æ◊ËÕ‡¢â“»÷°…“„πÀ≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’

¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬„π à«πß“π«‘™“°“√„¥ à«πß“π«‘™“°“√Àπ÷Ëß μ“¡√–‡∫’¬∫À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥À√◊Õ
10.2  ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“√–¥—∫Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß‡æ◊ËÕ‡¢â“»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’μ“¡À≈—° Ÿμ√

ª√‘≠≠“μ√’ (μàÕ‡π◊ËÕß) ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬„π à«πß“π«‘™“°“√„¥ à«πß“π«‘™“°“√Àπ÷Ëß μ“¡√–‡∫’¬∫À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
10.3 ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®Õπÿ≠“μ„ÀâºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å Ÿß·μà‰¡à ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“μÕπª≈“¬‡¢â“»÷°…“„πÀ≈—° Ÿμ√

√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥âμ“¡À≈—°‡°≥±å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß ¿“«‘™“°“√
10.4 ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’

¢âÕ 11 °“√√—∫ºŸâ ¡—§√‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μ ∑”‰¥â¥—ßπ’È
11.1  Õ∫§—¥‡≈◊Õ°
11.2 §—¥‡≈◊Õ°
11.3 √—∫‚Õππ‘ ‘μπ—°»÷°…“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ
11.4 √—∫‡¢â“μ“¡¢âÕμ°≈ßÀ√◊Õ‚§√ß°“√æ‘‡»…¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®ª√–°“»°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢ À√◊Õ«‘∏’ªØ‘∫—μ‘„π°“√√—∫ºŸâ ¡—§√‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μ

362
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558426

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 389

¢âÕ 12 °“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μ
12.1 ºŸâ∑’Ë®–¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μ μâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μμ“¡¢âÕ 11
12.2 ºŸâ ¡—§√∑’Ë‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°„Àâ‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μª√–‡¿∑„¥ ‡æ◊ËÕ‡¢â“»÷°…“„πÀ≈—° Ÿμ√„¥¢Õß “¢“«‘™“„π à«πß“π«‘™“°“√„¥ ®–μâÕß¢÷Èπ

∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μ„πª√–‡¿∑À√◊ÕÀ≈—° Ÿμ√·≈– “¢“«‘™“¢Õß à«πß“π«‘™“°“√π—Èπ
12.3 ºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μ®–¡’ ¿“æ‡ªìππ‘ ‘μ‚¥¬ ¡∫Ÿ√≥å°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ‰¥âπ”À≈—°∞“π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥¡“√“¬ß“π

μ—«μàÕπ“¬∑–‡∫’¬π·≈–‰¥â™”√–‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥·≈â«‡∑à“π—Èπ
‡ß‘π§à“¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μ®–‰¡à§◊π„Àâ‰¡à«à“°√≥’„¥Ê
12.4 °√≥’∑’ËºŸâ‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â»÷°…“§√∫μ“¡À≈—° Ÿμ√®“° ∂“∫—π°“√»÷°…“‡¥‘¡ ·μà‰¡à “¡“√∂

· ¥ßÀ≈—°∞“π„∫· ¥ß§ÿ≥«ÿ≤‘„π°“√√“¬ß“πμ—«„ÀâºŸâ‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μπ—Èπ¢ÕÕπÿ≠“μμàÕÕ∏‘°“√∫¥’À√◊Õ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬‡æ◊ËÕ¢Õ
 àß‡Õ° “√„∫· ¥ß§ÿ≥«ÿ≤‘™â“ ¿“¬„π°”Àπ¥ 10 «—π∑”°“√ π—∫®“°«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥„Àâ√“¬ß“πμ—«

°√≥’ºŸâ‰¥â√—∫°“√§—¥‡≈◊Õ°‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μ‰¡à‰¥â¥”‡π‘π°“√¢ÕÕπÿ≠“μºàÕπº—π°“√ àß‡Õ° “√™â“¿“¬„π°”Àπ¥ 10 «—π∑”°“√ „Àâπ“¬∑–‡∫’¬π
‡æ‘°∂Õπ°“√√“¬ß“πμ—«¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ

‡Õ° “√· ¥ß§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“μ“¡§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß  μâÕß√–∫ÿ«—π∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“Õ¬à“ß™â“‰¡à‡°‘π 120 «—π π—∫®“°«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬
°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ«—π√“¬ß“πμ—«

12.5 ºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μ‰¡à “¡“√∂¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μμ“¡«—π‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡ªìπÕ—πÀ¡¥ ‘∑∏‘∑’Ë®–¢÷Èπ
∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μ ‡«âπ·μà®–‰¥â·®âß‡Àμÿ¢—¥¢âÕß„Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑√“∫‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√¿“¬„π«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ«—π√“¬ß“πμ—«

12.6 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 12.5 ‰¥â‡æ√“–‡Àμÿ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®®–Õπÿ≠“μ„Àâ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μ
‰¥â¿“¬„π 7 «—π ®“°°“√Õπÿ≠“μμ“¡¢âÕ 12.5 ∑—Èßπ’È π‘ ‘μμâÕß™”√–‡ß‘π§à“√“¬ß“πμ—«™â“ μ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

À¡«¥∑’Ë 4
°“√≈ß∑–‡∫’¬π

¢âÕ 13 °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
13.1 °”Àπ¥«—π·≈–«‘∏’°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π·μà≈–¿“§‡√’¬π „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
13.2 π‘ ‘μμâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°Õ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“∑“ß«‘™“°“√„π°“√‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“„¥Ê °àÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π·μà≈–

¿“§‡√’¬π
∂â“√“¬«‘™“„¥°”Àπ¥«à“®–μâÕß‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ°àÕπ π‘ ‘μ®–μâÕß‡√’¬π√“¬«‘™“π—Èπ·≈â« À√◊Õ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π§≥–

°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√ ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“¿“§«‘™“∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥ ®÷ß®–¡’ ‘∑∏‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«‰¥â
13.3 ®”π«πÀπà«¬°‘μ„π·μà≈–¿“§‡√’¬π

13.3.1 π‘ ‘μ¿“§ª°μ‘®–μâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§‡√’¬πμâπ ·≈–¿“§‡√’¬πª≈“¬‰¡àμË”°«à“ 9 Àπà«¬°‘μ ·≈–‰¡à‡°‘π 22 Àπà«¬°‘μ
π‘ ‘μ¿“§ ¡∑∫®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§‡√’¬πμâπ·≈–¿“§‡√’¬πª≈“¬‰¡àμË”°«à“ 6 Àπà«¬°‘μ ·≈–‰¡à‡°‘π 18 Àπà«¬°‘μ
¬°‡«âπ„π¿“§‡√’¬π∑’Ëπ‘ ‘μ®– ”‡√Á®°“√»÷°…“®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‡∑à“°—∫Àπà«¬°‘μ∑’Ë‡À≈◊Õ ´÷ËßμË”°«à“‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰¥â
13.3.2 π‘ ‘μ®–≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ‰¥â‰¡à‡°‘π 9 Àπà«¬°‘μ
13.3.3 π‘ ‘μ¿“§ª°μ‘ ¿“æ√Õæ‘π‘®„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‰¥â‰¡à‡°‘π 15 Àπà«¬°‘μ„π¿“§μâπ·≈–¿“§ª≈“¬ π‘ ‘μ¿“§ ¡∑∫ ¿“æ√Õ

æ‘π‘®„Àâ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‰¥â‰¡à‡°‘π 12 Àπà«¬°‘μ„π¿“§μâπ·≈–¿“§ª≈“¬ ·≈–‰¡à‡°‘π 10 Àπà«¬°‘μ„π¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ
13.3.4 π‘ ‘μ®–≈ß∑–‡∫’¬π¡“°°«à“‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ 13.3.1 ·≈– 13.3.2 ‰¥âÕ’°‰¡à‡°‘π 3 Àπà«¬°‘μ μàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ

™Õ∫®“°ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°π“¬∑–‡∫’¬π‰¡à‡°‘π«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√‡æ‘Ë¡«‘™“‡√’¬πμ“¡ª√–°“»
°”Àπ¥°“√≈ß∑–‡∫’¬π

13.4 °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π®– ¡∫Ÿ√≥åμàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μà“ßÊ ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« π‘ ‘μºŸâ„¥™”√–
§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μà“ßÊ ¿“¬À≈—ß®“°«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ®–μâÕß∂Ÿ°ª√—∫μ“¡√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬«à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡
°“√»÷°…“

13.5 π‘ ‘μ∑’Ë‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‚¥¬ ¡∫Ÿ√≥å„π¿“§‡√’¬π„¥ ¿“¬„π°”Àπ¥«—πμ“¡ª√–°“»¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬®–‰¡à¡’ ‘∑∏‘‡√’¬π„π¿“§‡√’¬π
π—Èπ ‡«âπ·μà®–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘‡ªìπ°√≥’æ‘‡»…®“°Õ∏‘°“√∫¥’ ∑—Èßπ’È π‘ ‘μμâÕß¢Õ‡æ‘Ë¡√“¬«‘™“·≈–™”√–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√‡æ‘Ë¡√“¬«‘™“μ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
‚¥¬μâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ √Á® ‘Èπ °àÕπ«—π Õ∫ª≈“¬¿“§«—π·√°μ“¡°”Àπ¥¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ 5 «—π∑”°“√

13.6 π‘ ‘μ¿“§ª°μ‘®–≈ß∑–‡∫’¬π„π·μà≈–¿“§‡√’¬π‡æ◊ËÕ‡√’¬π√“¬«‘™“„¥Ê √à«¡°—∫π‘ ‘μ¿“§ ¡∑∫‰¥â μàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√¬‘π¬Õ¡®“°
À—«Àπâ“¿“§«‘™“∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥ ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥·≈–μâÕß®à“¬‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μà“ßÊ μ“¡√–‡∫’¬∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬«à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ”À√—∫π‘ ‘μª√‘≠≠“μ√’¿“§ ¡∑∫·≈–®”π«πÀπà«¬°‘μ∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π®–μâÕß‡ªìπ
‰ªμ“¡‡°≥±åμ“¡¢âÕ 13.3

13.7 π‘ ‘μ¿“§ ¡∑∫®–≈ß∑–‡∫’¬π„π·μà≈–¿“§‡√’¬π‡æ◊ËÕ‡√’¬π√“¬«‘™“„¥Ê √à«¡°—∫π‘ ‘μ¿“§ª°μ‘‰¥â μàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√¬‘π¬Õ¡
®“°À—«Àπâ“¿“§«‘™“∑’Ë√“¬«‘™“ —ß°—¥·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥·≈–μâÕß®à“¬‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μà“ßÊ μ“¡√–‡∫’¬¡À“«‘∑¬“≈—¬
«à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ”À√—∫ª√‘≠≠“μ√’¿“§ ¡∑∫  ·≈–®”π«πÀπà«¬°‘μ∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π®–μâÕß‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å
μ“¡¢âÕ 13.3

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 363



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 427
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556390364
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

13.8 °√≥’¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥„Àâπ‘ ‘μ¿“§ª°μ‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ‰¡à‡ªìπ‰ªμ“¡·ºπ°“√‡√’¬π „Àâπ‘ ‘μ®à“¬‡ß‘π§à“
∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μà“ßÊ μ“¡√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ «à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ”À√—∫ª√‘≠≠“μ√’¿“§ª°μ‘

13.9 °√≥’¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥„Àâπ‘ ‘μ¿“§ª°μ‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬πΩñ°ß“π¿“§ƒ¥Ÿ√âÕπ „Àâπ‘ ‘μ®à“¬‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μà“ßÊ
μ“¡√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬ «à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“ ”À√—∫ª√‘≠≠“μ√’¿“§ª°μ‘

13.10 π‘ ‘μ “¡“√∂≈ß∑–‡∫’¬π„π√“¬«‘™“μà“ßÊ °—∫ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ„π√–¥—∫‡¥’¬«°—π ·≈– “¡“√∂π”√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«¡“‡ªìπ
 à«πÀπ÷Ëß¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√ ∑—Èßπ’È‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥ À—«Àπâ“¿“§«‘™“∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥
·≈–À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’ËÀ≈—° Ÿμ√π—Èπ —ß°—¥

¢âÕ 14 °“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π«‘™“‡√’¬π‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μμâÕß¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È
14.1 ‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°Õ“®“√¬åºŸâ Õπ√“¬«‘™“π—Èπ ‚¥¬‰¥â™”√–§à“Àπà«¬°‘μμ“¡√–¥—∫¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√∑’Ëπ‘ ‘μ°”≈—ß»÷°…“·≈–

μ“¡ª√–‡¿∑π‘ ‘μ ·≈–„Àâπ‘ ‘μ√–∫ÿ„π°“√≈ß∑–‡∫’¬π«à“‡ªìπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ
14.2 „Àâß“π∑–‡∫’¬π∫—π∑÷°„π√–‡∫’¬π™àÕßº≈°“√‡√’¬π«‘™“‡√’¬π‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μπ—Èπ«à“ çAUDé ‡©æ“–ºŸâ∑’ËªØ‘∫—μ‘μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢

μàÕ‰ªπ’È
14.2.1 ¡’‡«≈“‡√’¬π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õß‡«≈“‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥¢Õß√“¬«‘™“ ·≈–
14.2.2 ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°Õ“®“√¬åºŸâ Õπ
14.2.3 ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®Õπÿ¡—μ‘„Àâ∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°„¥Ê ∑’Ë‰¡à„™àπ‘ ‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡¢â“‡√’¬π∫“ß«‘™“‡ªìπæ‘‡»… ‚¥¬‰¡àπ—∫

Àπà«¬°‘μ‰¥â·μà∫ÿ§§≈π—Èπ®–μâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–¡’æ◊Èπ§«“¡√Ÿâ°“√»÷°…“μ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ÀÁπ ¡§«√ ·≈–®–μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫·≈–√–‡∫’¬∫μà“ßÊ
‡™àπ‡¥’¬«°—∫π‘ ‘μ√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’·≈–μâÕß®à“¬§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“μ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥·≈–μâÕßºà“π°“√ª√–‡¡‘π®“°ºŸâ Õπ‡æ◊ËÕ„Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬
ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õßº≈°“√‡√’¬π„π√“¬«‘™“π—Èπ

¢âÕ 15 °“√∂ÕπÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡√“¬«‘™“
15.1 °“√∂ÕπÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡√“¬«‘™“ μâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ √Á® ‘Èπ¿“¬„π 14 «—π π—∫®“°«—π·√°¢Õß°“√‡ªî¥¿“§‡√’¬πμâπÀ√◊Õ¿“§‡√’¬πª≈“¬

·≈–¿“¬„π 7 «—π π—∫®“°«—π·√°¢Õß°“√‡ªî¥¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ
15.2 °“√∂Õπ√“¬«‘™“À≈—ß®“°√–¬–‡«≈“μ“¡¢âÕ 15.1 μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥Õ¬à“ßπâÕ¬ 5 «—π

∑”°“√°àÕπ«—π·√°¢Õß°“√ Õ∫ª≈“¬¿“§μ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ·≈–„ÀâÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√·®âßπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫„π«—π∑”°“√∂—¥‰ª
¢âÕ 16 °“√¢Õ§◊π‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“

16.1 „π°√≥’∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°“»‰¡à‡ªî¥ Õπ√“¬«‘™“„¥ π‘ ‘μ¡’ ‘∑∏‘¢Õ§◊π‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π«‘™“‡√’¬π‰¥â‡μÁ¡®”π«π ∑—Èßπ’ÈμâÕß
¢Õ√—∫‡ß‘π¿“¬„π 30 «—ππ—∫®“°«—πª√–°“»ªî¥√“¬«‘™“

16.2 π‘ ‘μ∑’Ë∂Õπ«‘™“‡√’¬π«‘™“„¥¿“¬À≈—ß 14 «—ππ—∫®“°«—π·√°¢Õß°“√‡ªî¥¿“§‡√’¬πμâπÀ√◊Õ¿“§‡√’¬πª≈“¬ ·≈–¿“¬À≈—ß 7 «—π
π—∫®“°«—π·√°¢Õß°“√‡ªî¥¿“§‡√’¬πƒ¥Ÿ√âÕπ ‰¡à¡’ ‘∑∏‘¢Õ§◊π‡ß‘π§à“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“π—Èπ

À¡«¥∑’Ë 5
°“√«—¥·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“

¢âÕ 17 π‘ ‘μ®–μâÕß¡’‡«≈“‡√’¬π„π√“¬«‘™“Àπ÷ËßÊ ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õß‡«≈“‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥¢Õß√“¬«‘™“π—Èπ ®÷ß®–‰¥â√—∫º≈°“√‡√’¬π„π
√“¬«‘™“π—Èπ π‘ ‘μ∑’Ë¡’‡«≈“‡√’¬π√“¬«‘™“„¥πâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õß‡«≈“‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–‰¡à‰¥â¢Õ∂Õπ√“¬«‘™“ „Àâ‰¥â√–¥—∫¢—Èπ F „π
√“¬«‘™“π—Èπ

¢âÕ 18 „ÀâºŸâ Õπ®—¥ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√–À«à“ß¿“§‡√’¬π ·≈–¡’°“√«—¥º≈‡¡◊ËÕ ‘Èπ ÿ¥¿“§‡√’¬πÕ¬à“ßπâÕ¬¿“§‡√’¬π≈– 1 §√—Èß ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈
°“√»÷°…“ ·≈–„Àâ¥”‡π‘π°“√ àßº≈°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“ μ“¡‡°≥±å∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

¢âÕ 19 √–∫∫°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√“¬«‘™“
19.1 √–∫∫°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“„Àâ°√–∑”‡ªìπ·∫∫√–¥—∫¢—Èπ´÷Ëß¡’§«“¡À¡“¬·≈–§à“√–¥—∫¢—Èπ ¥—ßπ’È

√–¥—∫¢—Èπ §«“¡À¡“¬ §à“√–¥—∫¢—Èπ
A ¥’‡¬’Ë¬¡ ( Excellent) 4.0
B+ ¥’¡“° (Very Good) 3.5
B ¥’ (Good) 3.0
C+ ¥’æÕ„™â (Fairly Good) 2.5
C æÕ„™â (Fair) 2.0
D+ ÕàÕπ (Poor) 1.5
D ÕàÕπ¡“° (Very Poor) 1.0
F μ° (Fail) 0.0



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558428
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 391
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 365

19.2 „π°√≥’∑’Ë√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√‰¡à¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈‡ªìπ√–¥—∫¢—Èπ„Àâ„™â —≠≈—°…≥å·∑π¥—ßπ’È
 —≠≈—°…≥å §«“¡À¡“¬
AUD °“√‡√’¬π‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ (Audit)
W ∂Õπ√“¬«‘™“‚¥¬‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘ (Withdraw)
VG º≈°“√‡√’¬π/°“√ªØ‘∫—μ‘/Ωñ°ß“π/Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¡“° (Very Good)
G º≈°“√‡√’¬π/°“√ªØ‘∫—μ‘/Ωñ°ß“π/Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’ (Good)
S º≈°“√‡√’¬π/°“√ªØ‘∫—μ‘/Ωñ°ß“π/Õ¬Ÿà„π√–¥—∫‡ªìπ∑’ËæÕ„® (Satisfactory)
U º≈°“√‡√’¬π/°“√ªØ‘∫—μ‘/Ωñ°ß“π/Õ¬Ÿà„π√–¥—∫‰¡à‡ªìπ∑’ËæÕ„® (Unsatisfactory)
I °“√ª√–‡¡‘πº≈¬—ß‰¡à ¡∫Ÿ√≥å (Incomplete)
IP ¬—ß‰¡àª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ (In Progress)

√“¬«‘™“∑’ËμâÕß„Àâ —≠≈—°…≥å VG, G, S, U ·≈– IP „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ≈—° Ÿμ√ À√◊Õμ“¡∑’Ë
 ¿“«‘™“°“√°”Àπ¥

19.3 πÕ°®“°°“√· ¥ßº≈°“√ª√–‡¡‘πº≈‡ªìπ√–¥—∫¢—Èπμ“¡¢âÕ 19.1 À√◊Õ‚¥¬„™â —≠≈—°…≥åμ“¡¢âÕ 19.2 „Àâ„™â‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°”°—∫
º≈°“√‡√’¬π„π√“¬«‘™“ ¥—ßπ’È

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ §«“¡À¡“¬
# √“¬«‘™“∑’Ë‰¡à§”π«≥§à“√–¥—∫¢—Èπ
## √“¬«‘™“∑’Ë‡∑’¬∫‚Õπª√– ∫°“√≥å
* √“¬«‘™“∑’Ë‡∑’¬∫‚Õπ®“°À≈—° Ÿμ√Õ◊Ëπ
** √“¬«‘™“∑’Ë√—∫‚Õπ®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ
*** √“¬«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·∑π

19.4 °“√„Àâ√–¥—∫¢—Èπ F
Õ“®“√¬åºŸâ Õπ„Àâ√–¥—∫¢—Èπ F „π°√≥’μàÕ‰ªπ’È‰¥â¥â«¬

19.4.1 π‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π·≈â«‰¡à‡¢â“™—Èπ‡√’¬π„π√“¬«‘™“π—Èπ À√◊Õ¡’‡«≈“‡√’¬π‰¡à§√∫μ“¡‡°≥±å„π¢âÕ 17
19.4.2 π‘ ‘μ∑ÿ®√‘μ„π°“√ Õ∫ ‚¥¬¡’À≈—°∞“π°“√∑ÿ®√‘μ ∑—Èßπ’È‰¡àμâÕß√Õº≈°“√≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ
19.4.3 π‘ ‘μ∑’Ë‰¥â√—∫°“√„Àâ —≠≈—°…≥å I μ“¡§«“¡„π¢âÕ 19.5.2 ·μà¡‘‰¥â¢Õª√–‡¡‘πº≈‡æ◊ËÕ·°â —≠≈—°…≥å I „Àâ‡ √Á® ‘Èπ

¿“¬„π¿“§‡√’¬π∂—¥‰ª∑’Ëπ‘ ‘μ¡’ ‘∑∏‘·≈–„™â ‘∑∏‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
19.5 °“√„Àââ I „π√“¬«‘™“„¥®–°√–∑”‰¥â„π°√≥’ μàÕ‰ªπ’È

19.5.1 π‘ ‘μ∑’Ë¡’‡«≈“‡√’¬π§√∫μ“¡‡°≥±å„π¢âÕ 17 ·μà‰¡à‰¥â Õ∫‡æ√“–ªÉ«¬À√◊Õ‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°
À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥

19.5.2 Õ“®“√¬åºŸâ Õπ·≈–À—«Àπâ“¿“§«‘™“π—Èπ‡ÀÁπ ¡§«√ „Àâ√Õº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¢—Èπ
19.6 π‘ ‘μ∑’Ë‰¥â√—∫ —≠≈—°…≥å I μ“¡§«“¡„π¢âÕ 19.5.1 „π√“¬«‘™“„¥®–μâÕß¥”‡π‘π°“√¢Õª√–‡¡‘πº≈‡æ◊ËÕ·°â —≠≈—°…≥å I „Àâ‡ √Á® ‘Èπ

‡æ◊ËÕ„ÀâÕ“®“√¬åºŸâ Õπ√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π‰¥â¿“¬„π¿“§‡√’¬π∂—¥‰ª∑’Ëπ‘ ‘μ„™â ‘∑∏‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π À“°æâπ°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“« ¡À“«‘∑¬“≈—¬
®–‡ª≈’Ë¬π —≠≈—°…≥å I ‡ªìπ√–¥—∫¢—Èπ F ‚¥¬Õ—μ‚π¡—μ‘

°√≥’¡’π‘ ‘μ‰¥â√—∫ —≠≈—°…≥å I μ“¡§«“¡„π¢âÕ 19.5.2 „π√“¬«‘™“„¥ „ÀâÕ“®“√¬åºŸâ Õπ√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π„π¿“§‡√’¬π∂—¥‰ª
∑’Ëπ‘ ‘μ„™â ‘∑∏‘≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

19.7 °“√„Àâ —≠≈—°…≥å IP „π√“¬«‘™“„¥°√–∑”‰¥â„π°√≥’‡ªìπ√“¬«‘™“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈‡ªìπ —≠≈—°…≥å
IP ‰¥â  ·≈–‡¡◊ËÕ ‘Èπ ÿ¥¿“§‡√’¬π·√°„ÀâÕ“®“√¬å àßº≈°“√ª√–‡¡‘π‡¢â“√–∫∫ß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ ·≈– àßº≈°“√ª√–‡¡‘πÕ’°§√—Èß‡ªìπ√–¥—∫¢—ÈπÀ√◊Õ —≠≈—°…≥å
°àÕπ ‘Èπ ÿ¥√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥°“√„Àâ —≠≈—°…≥å‹ IP

19.8 °“√„Àâ —≠≈—°…≥å W „π√“¬«‘™“„¥®–°√–∑”‰¥â„π°√≥’μàÕ‰ªπ’È
19.8.1 π‘ ‘μ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâß¥‡√’¬π√“¬«‘™“π—Èπμ“¡¢âÕ 15.2
19.8.2 π‘ ‘μ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ≈“æ—°°“√‡√’¬πμ“¡¢âÕ 23
19.8.3 π‘ ‘μ∂Ÿ° —Ëßæ—°°“√‡√’¬π„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ
19.8.4 ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°§≥∫¥’¢Õß§≥–∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥„Àâ‡ª≈’Ë¬π®“° —≠≈—°…≥å I ∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â√—∫μ“¡¢âÕ 23.1.3 ·≈–§√∫°”Àπ¥

°“√‡ª≈’Ë¬π —≠≈—°…≥å I ·≈â« ·μà°“√ªÉ«¬À√◊Õ‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬¬—ß‰¡à ‘Èπ ÿ¥
19.8.5 π‘ ‘μ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâß¥«‘™“‡√’¬π„π√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â —≠≈—°…≥å IP ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

19.9 °“√π—∫®”π«πÀπà«¬°‘μ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√§”π«≥À“§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬„π¿“§‡√’¬π„¥ „Àâπ—∫®“°√“¬«‘™“∑’Ë¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√
»÷°…“‡ªìπ√–¥—∫¢—Èπ ́ ÷Ëß‰¡à¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°”°—∫ ‚¥¬√«¡√“¬«‘™“∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â√—∫ —≠≈—°…≥å I À√◊Õ IP „π¿“§‡√’¬π°àÕπÀπâ“·≈–‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ√–¥—∫¢—Èπ
„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ

19.10 °“√π—∫®”π«πÀπà«¬°‘μ – ¡¢Õßπ‘ ‘μ‡æ◊ËÕ„Àâ§√∫μ“¡®”π«π∑’Ë°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿμ√ „Àâπ—∫‡©æ“–Àπà«¬°‘μ¢Õß√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â√–¥—∫
¢—Èπ D ¢÷Èπ‰ª √«¡°—∫Àπà«¬°‘μ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 429

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556392366
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

19.11 §à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬√“¬¿“§‡√’¬π„Àâ§”π«≥®“°º≈°“√‡√’¬π¢Õßπ‘ ‘μ„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ  ‚¥¬π”º≈§Ÿ≥√–À«à“ß®”π«π  Àπà«¬°‘μ°—∫§à“√–¥—∫¢—Èπ
¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“‡ªìπμ—«μ—Èß·≈â«À“√¥â«¬®”π«πÀπà«¬°‘μ μ“¡¢âÕ 19.9

19.12 §à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡„Àâ§”π«≥®“°º≈°“√‡√’¬π¢Õßπ‘ ‘μμ—Èß·μà‡√‘Ë¡‡¢â“‡√’¬π®π∂÷ß¿“§‡√’¬π ÿ¥∑â“¬  ‚¥¬π”º≈√«¡¢Õßº≈§Ÿ≥
√–À«à“ß®”π«πÀπà«¬°‘μ°—∫§à“√–¥—∫¢—Èπ¢Õß·μà≈–√“¬«‘™“∑’Ë‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπμ—«μ—Èß À“√¥â«¬®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡∑—ÈßÀ¡¥

19.13 „π¿“§‡√’¬π„¥∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â√—∫ —≠≈—°…≥å I À√◊Õ IP À√◊Õ VG À√◊Õ G À√◊Õ S À√◊Õ U „Àâ§”π«≥§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬√“¬¿“§‡√’¬π
π—Èπ‚¥¬‰¡àπ—∫√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â —≠≈—°…≥å I À√◊Õ IP À√◊Õ VG À√◊Õ G À√◊Õ S À√◊Õ U

19.14 √“¬«‘™“∑’Ë‰¥â —≠≈—°…≥å I ‰¡àπ”‰ª· ¥ß„π„∫· ¥ßº≈°“√‡√’¬π ·μà®—¥‡°Á∫‰«â„π√–‡∫’¬π«‘™“‡√’¬π¢Õßπ‘ ‘μ
¢âÕ 20 °“√‡√’¬π´È”À√◊Õ‡√’¬π·∑π

20.1 √“¬«‘™“„¥∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â√–¥—∫¢—Èπ‰¡àμË”°«à“ D π‘ ‘μ®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”Õ’°‰¥âμàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“
π—Èπ —ß°—¥  „π°√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π È́”‚¥¬‰¡à‰¥â¢ÕÕπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μπ—Èπ —ß°—¥„Àâß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ∂Õπ√“¬«‘™“∑’Ëπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π
‡√’¬π´È”ÕÕ°‚¥¬‰¡àμâÕß§◊π‡ß‘π§à“Àπà«¬°‘μ„Àâπ‘ ‘μ

20.2 √“¬«‘™“„¥∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â√–¥—∫¢—Èπ F π‘ ‘μ®–≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π´È”À√◊Õ®–‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“Õ◊Ëπ„π√–¥—∫™—Èπªï·≈–À¡«¥«‘™“‡¥’¬«°—π
·∑π‰¥â ∑—Èßπ’È„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢ÕßÕ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“∑“ß«‘™“°“√  ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√  ‚¥¬ºà“π§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢ÕßÀ—«Àπâ“¿“§«‘™“
∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’ËÀ≈—° Ÿμ√π—Èπ —ß°—¥ °àÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π

20.3 °√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ¬â“¬ —ß°—¥ à«πß“π«‘™“°“√À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π “¢“«‘™“ «‘™“‡Õ° À√◊Õ«‘™“‚∑ √“¬«‘™“„¥·≈–‰¥â√–¥—∫¢—Èπ F „Àâ¥”‡π‘π
°“√¥—ßπ’È

20.3.1 °√≥’√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â√–¥—∫¢—Èπ F ‡ªìπ√“¬«‘™“∫—ß§—∫¢Õß “¢“«‘™“‡¥‘¡ π‘ ‘μμâÕß‡√’¬π´È”À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°„π
 “¢“«‘™“„À¡à·∑π

20.3.2 °√≥’√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â√–¥—∫¢—Èπ  F ‡ªìπ√“¬«‘™“∫—ß§—∫¢Õß«‘™“‡Õ°‡¥‘¡ π‘ ‘μμâÕß‡√’¬π´È”À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π«‘™“‡Õ°‡≈◊Õ°„π “¢“«‘™“„À¡à·∑π
20.3.3 °√≥’√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â√–¥—∫¢—Èπ F ‡ªìπ√“¬«‘™“¢Õß«‘™“‚∑‡¥‘¡ π‘ ‘μμâÕß‡√’¬π È́”À√◊Õ‡≈◊Õ°‡√’¬π√“¬«‘™“‚∑‡≈◊Õ°„π«‘™“‚∑

„À¡à·∑π „π°“√‡≈◊Õ°√“¬«‘™“‡√’¬π·∑ππ’ÈμâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ª√–∏“π°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√ À—«Àπâ“¿“§«‘™“¢Õß “¢“«‘™“‡Õ°„À¡à
À√◊Õ«‘™“‚∑„À¡à·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë«‘™“‡Õ°À√◊Õ«‘™“‚∑„À¡à —ß°—¥ «‘™“∑’Ë‡≈◊Õ°‡√’¬π·∑ππ’ÈμâÕß‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ„π‚§√ß √â“ß
¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√„π«‘™“‡Õ°À√◊Õ«‘™“‚∑„À¡à

¢âÕ 21 °“√®”·π° ¿“æπ‘ ‘μ
21.1 π‘ ‘μ ¿“æ ¡∫Ÿ√≥å ‰¥â·°à π‘ ‘μ∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π Õß¿“§‡√’¬π·√°À√◊Õπ‘ ‘μ∑’Ë Õ∫‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡‰¡àμË”°«à“ 2.00
21.2 π‘ ‘μ ¿“æ√Õæ‘π‘® ‰¥â·°à π‘ ‘μ∑’Ë Õ∫‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡μ—Èß·μà 1.50 ∂÷ß 1.99
21.3 °“√®”·π° ¿“æπ‘ ‘μ ®–°√–∑”‰¥â‡¡◊ËÕ ‘Èπ¿“§‡√’¬π∑’Ëπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·μà≈–¿“§‡√’¬π ¬°‡«âπ π‘ ‘μ∑’Ë‡¢â“»÷°…“‡ªìπ

¿“§‡√’¬π·√° °“√®”·π° ¿“æπ‘ ‘μ®–°√–∑”‡¡◊ËÕ ‘Èπ¿“§‡√’¬π∑’Ëπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‡ªìπ¿“§‡√’¬π∑’Ë Õßπ—∫μ—Èß·μà‡√‘Ë¡‡¢â“»÷°…“ ·≈–¬°‡«âπ
¿“§‡√’¬π„¥∑’Ëπ‘ ‘μ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π‚¥¬‰¡à¡’√“¬«‘™“∑’Ë‰¥â√—∫º≈°“√‡√’¬π‡ªìπ√–¥—∫¢—Èπ‰¡àμâÕß®”·π° ¿“æπ‘ ‘μ

21.4 π‘ ‘μ®–μâÕßμ√«® Õ∫ ¿“æπ‘ ‘μ¢Õßμπ‡Õß°àÕπ≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§‡√’¬π∂—¥‰ª
¢âÕ 22 °“√∑ÿ®√‘μ„π°“√ Õ∫

π‘ ‘μ∑’Ë∑”°“√∑ÿ®√‘μ¥â«¬ª√–°“√„¥Ê ‡°’Ë¬«°—∫°“√ Õ∫∑ÿ°™π‘¥ πÕ°®“°ºŸâ Õπ®–„Àâ√–¥—∫¢—Èπ F „π√“¬«‘™“π—Èπ·≈â« ¡À“«‘∑¬“≈—¬
Õ“®æ‘®“√≥“≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬«‘π—¬π‘ ‘μ‰¥â¥â«¬

À¡«¥∑’Ë 6
°“√≈“æ—°°“√‡√’¬π °“√√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬πª√–‡¿∑π‘ ‘μ

¢âÕ 23 °“√≈“æ—°°“√‡√’¬π
23.1 π‘ ‘μÕ“®¬◊Ëπ§”√âÕß¢ÕÕπÿ¡—μ‘≈“æ—°°“√‡√’¬πμàÕÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥‰¥â„π°√≥’μàÕ‰ªπ’È

23.1.1 ∂Ÿ°‡°≥±å‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√À√◊Õ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°À√◊Õ√—∫°“√‡μ√’¬¡æ≈
À√◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘¿“√°‘®‡æ◊ËÕª√–‡∑»™“μ‘„π≈—°…≥–Õ◊Ëπ

23.1.2 ‰¥â√—∫∑ÿπ·≈°‡ª≈’Ë¬ππ—°»÷°…“√–À«à“ßª√–‡∑» À√◊Õ∑ÿπÕ◊Ëπ„¥´÷Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ÀÁπ ¡§«√ π—∫ πÿπ
23.1.3 ‡®Á∫ªÉ«¬®πμâÕßæ—°√—°…“μ—«‡ªìπ‡«≈“π“π‡°‘π√âÕ¬≈– 20 ¢Õß‡«≈“‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥„π¿“§‡√’¬ππ—Èπμ“¡§” —Ëß·æ∑¬å

‚¥¬¡’„∫√—∫√Õß·æ∑¬å®“° ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß‡Õ°™πμ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“πæ¬“∫“≈ ÷́Ëß‡ªìπ¢Õß‡Õ°™π·≈–
∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558430
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 393
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 367

23.1.4 ¡’§«“¡®”‡ªìπ à«πμ—« ·≈–‰¥â‡¢â“»÷°…“„π¡À“«‘∑¬“≈—¬¡“·≈â«Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ¿“§‡√’¬π
23.2 °“√≈“æ—°°“√‡√’¬π®–μâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°Õ“®“√¬å∑’Ëª√÷°…“·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥·≈–

„ÀâÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥·®âß„Àâπ“¬∑–‡∫’¬π∑√“∫‚¥¬‡√Á«∑’Ë ÿ¥ ∑—Èßπ’ÈμâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ √Á® ‘Èπ°àÕπ 5 «—π∑”°“√¢Õß«—π‡√‘Ë¡ Õ∫
ª≈“¬¿“§‡√’¬πμ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

23.3 °“√¢Õ≈“æ—°°“√‡√’¬π„Àâ¢ÕÕπÿ¡—μ‘§√—Èß≈–‰¡à‡°‘π 1 ¿“§‡√’¬π °√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ¬—ß¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë®–μâÕß¢Õ≈“æ—°°“√‡√’¬πμàÕÕ’°„Àâ¬◊Ëπ
§”√âÕß¢Õ≈“æ—°°“√‡√’¬π„À¡à

23.4 „π°√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ≈“æ—°°“√‡√’¬π „Àâπ—∫√–¬–‡«≈“∑’Ë≈“æ—°°“√‡√’¬π√«¡Õ¬Ÿà„π√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“¥â«¬
23.5 „π√–À«à“ß∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ≈“æ—°°“√‡√’¬π π‘ ‘μ®–μâÕß™”√–‡ß‘π§à“√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ∑ÿ°¿“§‡√’¬π ‡æ◊ËÕ√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

¡‘©–π—Èπ®–∂Ÿ°§—¥™◊ËÕÕÕ°®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬μ“¡«—π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥
¢âÕ 24 °“√√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ °√–∑”‰¥â„π°√≥’μàÕ‰ªπ’È¥â«¬

24.1 π‘ ‘μμâÕß¥”‡π‘π°‘®°√√¡„¥∑’Ë‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√‚¥¬‰¡à‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π·μàμâÕß‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π
„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ „Àâπ‘ ‘μ¥”‡π‘π°“√√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

24.2 π‘ ‘μ∑’Ë‰¥â√—∫º≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ —≠≈—°…≥å I „π¿“§‡√’¬π∑’Ëπ‘ ‘μ§“¥«à“®– ”‡√Á®°“√»÷°…“„Àâ¥”‡π‘π°“√√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ
„π¿“§‡√’¬π∂—¥‰ª‡æ◊ËÕ¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“

24.3 π‘ ‘μ∑’Ë‡√’¬π§√∫μ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√·≈â«·μà‰¡àª√– ß§å®–¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“À√◊Õ¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ≈–‡«âπ°“√¢Õ ”‡√Á®
°“√»÷°…“„π¿“§‡√’¬ππ—Èπ¥â«¬ “‡Àμÿ‰¥â√—∫‚∑…∑“ß«‘π—¬À√◊Õ°√≥’Õ◊ËπÊ „Àâ¥”‡π‘π°“√√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ„π¿“§‡√’¬π∑’Ë¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“

24.4 „π°√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â√—∫√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ„Àâπ—∫√–¬–‡«≈“∑’Ë√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ√«¡Õ¬Ÿà„π√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“¥â«¬
¢âÕ 25 °“√‡ª≈’Ë¬πª√–‡¿∑π‘ ‘μ

25.1 π‘ ‘μ¿“§ª°μ‘®–‡ª≈’Ë¬πª√–‡¿∑‡ªìππ‘ ‘μ¿“§ ¡∑∫À√◊Õπ‘ ‘μ¿“§ ¡∑∫®–‡ª≈’Ë¬πª√–‡¿∑‡ªìππ‘ ‘μ¿“§ª°μ‘‰¥â„π°√≥’
∑’Ë¡’‡Àμÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°Õ∏‘°“√∫¥’

25.2 π‘ ‘μ∑’Ë‡ª≈’Ë¬πª√–‡¿∑®–μâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„πª√–‡¿∑∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‡¢â“¡“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ¿“§‡√’¬π°àÕπ ”‡√Á®°“√»÷°…“
25.3 „π°√≥’∑’Ëπ‘ ‘μ∑’Ë‡ª≈’Ë¬πª√–‡¿∑μâÕß°“√‚Õπ®”π«πÀπà«¬°‘μ„πª√–‡¿∑‡¥‘¡ μâÕß‚Õπ®”π«πÀπà«¬°‘μ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‰¥â‡§¬‡√’¬π

¡“®–‚Õπ‡ªìπ∫“ß√“¬«‘™“¡‘‰¥â √–¬–‡«≈“°“√»÷°…“„Àâπ—∫μ—Èß·μà«—π∑’Ë‡¢â“‡√’¬π„πª√–‡¿∑‡¥‘¡

À¡«¥∑’Ë 7
°“√¬â“¬ —ß°—¥ à«πß“π«‘™“°“√ °“√‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°-‚∑ °“√‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ °“√√—∫‚Õππ‘ ‘μπ—°»÷°…“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ

°“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“ °“√¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ ·≈–°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å
¢âÕ 26 °“√¬â“¬ —ß°—¥ à«πß“π«‘™“°“√

26.1 π‘ ‘μ∑’Ë®–¬â“¬ —ß°—¥ à«πß“π«‘™“°“√ μâÕß‡ªìππ‘ ‘μ∑’Ë»÷°…“μ“¡À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (4 ªï) À√◊ÕÀ≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (5 ªï)
‚¥¬¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘ ¥—ßπ’È

26.1.1 ‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π —ß°—¥‡¥‘¡¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ¿“§‡√’¬π ·≈–¡’®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 30 Àπà«¬°‘μ
26.1.2 ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ¬â“¬ —ß°—¥¡“°àÕπ
26.1.3 μâÕß¡’√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“„π —ß°—¥„À¡à ‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï°“√»÷°…“À√◊Õ 4 ¿“§‡√’¬πª°μ‘
26.1.4 ‰¡à‡§¬∂Ÿ°≈ß‚∑…μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬«‘π—¬π‘ ‘μ

26.2 °“√¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√¬â“¬ —ß°—¥ ¡’¥—ßπ’È
26.2.1 π‘ ‘μ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ¬â“¬ —ß°—¥ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë ”π—°ß“π à«πß“π«‘™“°“√ æ√âÕ¡· ¥ß‡Àμÿº≈ª√–°Õ∫æ‘®“√≥“
26.2.2 °“√æ‘®“√≥“„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–®” à«πß“π«‘™“°“√ ·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π

«‘™“°“√π—ÈπÊ
26.2.3 „Àâ à«πß“π«‘™“°“√∑’ËÕπÿ¡—μ‘„Àâπ‘ ‘μ¬â“¬ —ß°—¥·®âßº≈°“√¬â“¬ —ß°—¥„Àâπ‘ ‘μ·≈–ß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ∑√“∫
26.2.4 π‘ ‘μ∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ¬â“¬ —ß°—¥μâÕß™”√–‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡μ“¡√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π§à“

∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“
26.2.5 °“√¬â“¬ —ß°—¥ à«πß“π«‘™“°“√ μâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ √Á® ‘Èπ°àÕπ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§‡√’¬π∑’Ë¢Õ¬â“¬ —ß°—¥

26.3 π‘ ‘μ∑’Ë¢Õ¬â“¬ —ß°—¥ à«πß“π«‘™“°“√®–μâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë‡¢â“¡“Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ¿“§‡√’¬π°àÕπ ”‡√Á®
°“√»÷°…“

26.4 π‘ ‘μ∑’Ë¬â“¬ —ß°—¥ à«πß“π«‘™“°“√μâÕß‚Õπ√“¬«‘™“·≈–®”π«πÀπà«¬°‘μ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡§¬‰¥â‡√’¬π¡“ ®–‚Õπ‡æ’¬ß∫“ß√“¬«‘™“‰¡à‰¥â
·≈–„Àâπ”Àπà«¬°‘μ¥—ß°≈à“«§”π«≥§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡∑ÿ°√“¬«‘™“¥â«¬

√–¬–‡«≈“°“√»÷°…“„Àâπ—∫μ—Èß·μà«—π∑’Ë‡¢â“‡√’¬π„π —ß°—¥ à«πß“π«‘™“°“√‡¥‘¡



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 431

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556394368
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

¢âÕ 27 °“√‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°·≈–«‘™“‚∑
27.1 π‘ ‘μ´÷Ëß»÷°…“μ“¡À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (μàÕ‡π◊ËÕß) À√◊ÕÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ®–‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°‰¡à‰¥â
27.2 π‘ ‘μ´÷Ëß»÷°…“μ“¡À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (4 ªï) À√◊ÕÀ≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (5 ªï) ·≈–‰¡à‡§¬‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ¬â“¬ —ß°—¥ à«πß“π

«‘™“°“√¡“°àÕπ Õ“®¢Õ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°·≈–«‘™“‚∑‰¥â‡æ’¬ßÕ¬à“ß≈–Àπ÷Ëß§√—Èß ∑—Èßπ’È‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√
À—«Àπâ“¿“§«‘™“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥·≈–„ÀâÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√·®âß„Àâß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ∑√“∫

27.3 π‘ ‘μ∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘„Àâ‡ª≈’Ë¬π«‘™“‡Õ°À√◊Õ«‘™“‚∑μâÕß™”√–‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡μ“¡√–‡∫’¬∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬°“√‡°Á∫‡ß‘π
§à“∫”√ÿß·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡°“√»÷°…“

¢âÕ 28 °“√‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“  ”À√—∫π‘ ‘μ‚Õπ¬â“¬ ∂“∫—π À√◊Õπ‘ ‘μ∑’Ë‰¥â»÷°…“„π ∂“∫—πÕ◊Ëπ¡“·≈â« À√◊Õπ‘ ‘μ∑’Ë‡§¬»÷°…“„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
¡’À≈—°‡°≥±å ¥—ßπ’È

28.1 μâÕß‡ªìπ√“¬«‘™“∑’Ë¡’‡π◊ÈÕÀ“ “√–§√Õ∫§≈ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë¢Õß√“¬«‘™“∑’Ë¢Õ‡∑’¬∫ ·≈–μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¡àμË”°«à“
√–¥—∫¢—Èπ C À√◊◊Õ§–·ππ 2.00

28.2 °√≥’π‘ ‘μ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ́ ÷Ëß‰¥âæâπ ¿“æπ‘ ‘μ ·μà‰¥â°≈—∫‡¢â“¡“‡√’¬π„À¡à√“¬«‘™“∑’Ëπ”¡“‡∑’¬∫μâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¡“·≈â«
‰¡à‡°‘π 5 ªï

28.3 ®”π«πÀπà«¬°‘μ√“¬«‘™“∑’Ë¡’°“√‡∑’¬∫‚ÕπμâÕß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 40 ¢Õß®”π«πÀπà«¬°‘μμ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë‡¢â“»÷°…“
·≈–μâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß®”π«πÀπà«¬°‘μ∑—ÈßÀ≈—° Ÿμ√

28.4 °“√‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“μâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√ ºà“π°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–°√√¡°“√
ª√–®” à«πß“π«‘™“°“√·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥·≈–„ÀâÀ—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√·®âßº≈°“√‡∑’¬∫‚Õπ„Àâ ¿“
«‘™“°“√∑√“∫ ∑—Èßπ’ÈμâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ √Á® ‘Èπ„π¿“§‡√’¬π·√°

28.5 ‰¡àπ”º≈°“√‡√’¬π√“¬«‘™“∑’Ë√—∫‚Õπ®“° ∂“∫—π‡¥‘¡¡“§”π«≥§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡√«¡  ∑—Èßπ’È„Àâ√–∫ÿ√“¬«‘™“∑’Ë√—∫‚Õπ„π√–‡∫’¬π
π‘ ‘μ«à“‡ªìπ√“¬«‘™“∑’Ë√—∫‚Õπ¡“ ‚¥¬„Àâ§”π«≥§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡‡©æ“–√“¬«‘™“∑’Ë‡√’¬π„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‡∑à“π—Èπ

¢âÕ 29 °“√√—∫‚Õππ‘ ‘μπ—°»÷°…“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ
29.1 ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®√—∫‚Õππ‘ ‘μπ—°»÷°…“®“° ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‰¥â
29.2 °“√√—∫‚Õππ‘ ‘μπ—°»÷°…“ μâÕßºà“π°“√æ‘®“√≥“¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–®” à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μπ—°»÷°…“¢Õ‚Õπ‡¢â“‡√’¬π

·≈–μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡√◊ËÕß °“√√—∫‚Õππ‘ ‘μπ—°»÷°…“®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ ∑—Èßπ’È„Àâ ¬÷¥À≈—°‡°≥±å ¥—ßπ’È
29.2.1 μâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘μ“¡¢âÕ 10
29.2.2 ®–μâÕß≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π ∂“∫—π°“√»÷°…“‡¥‘¡¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ¿“§‡√’¬π
29.2.3 ¡’√“¬«‘™“∑’Ë “¡“√∂‡∑’¬∫‚Õπ°—∫√“¬«‘™“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‰¥â‰¡àπâÕ¬°«à“ 20 Àπà«¬°‘μ ·μà‰¡à‡°‘π 60 Àπà«¬°‘μ

·≈–§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬¢Õß√“¬«‘™“‡À≈à“π’ÈμâÕß‰¡àμË”°«à“ 2.50
29.3 °“√ ¡—§√¢Õ‚Õπ¬â“¬„Àâ¬◊Ëπ§”√âÕß∂÷ß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ‡¥◊Õπ°àÕπ«—π°”Àπ¥≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π¢Õß¿“§‡√’¬π

∑’Ë®–‚Õπ‡¢â“»÷°…“
29.4 √–¬–‡«≈“°“√»÷°…“„Àâπ—∫μ—Èß·μà‡√‘Ë¡‡¢â“»÷°…“„π ∂“∫—π°“√»÷°…“‡¥‘¡ ·≈–μâÕß»÷°…“„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 ¿“§‡√’¬π
29.5 °“√‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“À√◊Õ√—∫‚Õπ√“¬«‘™“μâÕß‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ 28 ·≈– ¢âÕ 31

¢âÕ 30 °“√¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®æ‘®“√≥“¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ„Àâ·°àπ‘ ‘μ‰¥â¥—ß°√≥’μàÕ‰ªπ’È
30.1 π‘ ‘μ∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥„Àâ¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª·≈–À¡«¥«‘™“

‡≈◊Õ°‡ √’‰¥â∑—ÈßÀ¡¥
30.2 π‘ ‘μ∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’®“° ∂“∫—πÕ◊Ëπ„Àâ¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ¢ÕßÀ¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª·≈–À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ°‡ √’‰¥â

‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–®” à«πß“π«‘™“°“√∑’ËÀ≈—° Ÿμ√ —ß°—¥
30.3 π‘ ‘μ∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫Õπÿª√‘≠≠“À√◊Õª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß À√◊Õ ª√–°“»π’¬∫—μ√«‘™“°“√»÷°…“™—Èπ Ÿß „Àâ‡√’¬π

À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–®” à«πß“π«‘™“°“√∑’ËÀ≈—° Ÿμ√ —ß°—¥
30.4 √“¬«‘™“„πÀ¡«¥«‘™“‡©æ“–‰¥ââ√—∫°“√¬°‡«âπ‡æ‘Ë¡®“°À¡«¥«‘™“»÷°…“∑—Ë«‰ª‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫

À≈—° Ÿμ√ À—«Àπâ“¿“§«‘™“ ·≈–§≥–°√√¡°“√ª√–®” à«πß“π«‘™“°“√
°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡¢âÕ 30.1-30.4 μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°Õ∏‘°“√∫¥’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß ¿“«‘™“°“√
°“√¬°‡«âπÀπà«¬°‘μμ“¡¢âÕ 30.1-30.4 ß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ‰¡àμâÕß∫—π∑÷°√“¬«‘™“∑’Ë¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ„π√–‡∫’¬ππ‘ ‘μ ·μà„Àâ√–∫ÿ«à“‰¥â¡’

°“√¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ®”π«π°’ËÀπà«¬°‘μ ∑—Èßπ’È „Àâπ”®”π«πÀπà«¬°‘μ√“¬«‘™“∑’Ë¬°‡«âπ‰ª√«¡„π°“√æ‘®“√≥“°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“μ“¡À≈—° Ÿμ√ ·μà‰¡àπ”
‰ª§”π«≥§à“§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡

¢âÕ 31 °“√√—∫‚Õπ√“¬«‘™“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®√—∫‚Õπ√“¬«‘™“‰¥â ¥—ßπ’È
31.1 √“¬«‘™“∑’Ë√—∫‚ÕπμâÕß‡ªìπ√“¬«‘™“∑’Ëπ‘ ‘μ‰¥â≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π√“¬«‘™“¢Õß ∂“∫—πÕ◊Ëπ∑’Ë¡’«‘∑¬∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬

∑—°…‘≥ ¡“·≈â«‰¡à‡°‘π 5 ªï
31.2 √“¬«‘™“∑’Ë√—∫‚ÕπμâÕß‰¡àª√“°ÆÕ¬Ÿà„πÀ≈—° Ÿμ√Àπ÷ËßÀ≈—° Ÿμ√„¥¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558432

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 395
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 369

31.3 √“¬«‘™“∑’Ë√—∫‚ÕπμâÕß¡’‡π◊ÈÕÀ“ “√–‡À¡“– ¡°—∫°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ ‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫
À≈—° Ÿμ√ ¿“§«‘™“ §≥–°√√¡°“√ª√–®” à«πß“π·≈–‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“° ¿“«‘™“°“√

„Àâß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ∫—π∑÷°√“¬«‘™“∑’Ë√—∫‚Õπ≈ß„π√–∫∫ß“π∑–‡∫’¬π
¢âÕ 32 °“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®Õπÿ≠“μ„Àâπ”ª√– ∫°“√≥å®“°°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õßπ‘ ‘μ¡“‡∑’¬∫‚Õπª√– ∫°“√≥å‰¥â ¥—ßπ’È

32.1 ª√– ∫°“√≥å∑’Ëπ”¡“‡∑’¬∫μâÕß‡ªìπª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â®“°°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π„π√–¬–‡«≈“‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 ªï
32.2 °“√‡∑’¬∫√“¬«‘™“°—∫ª√– ∫°“√≥åμâÕß‰¥â√—∫°“√‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫À≈—° Ÿμ√ À—«Àπâ“¿“§«‘™“ ·≈–§≥–

°√√¡°“√ª√–®” à«πß“π«‘™“°“√∑’Ë√“¬«‘™“π—Èπ —ß°—¥ ‚¥¬‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“° ¿“«‘™“°“√
32.3 ®”π«πÀπà«¬°‘μ√«¡∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥åμâÕß‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 25 ¢ÕßÀπà«¬°‘μ√«¡μ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

π‘ ‘μμâÕß‡ πÕÀ≈—°∞“π∑’Ë‰¥â®“°°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π ´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë√–∫ÿ∂÷ßª√– ∫°“√≥å¥—ß°≈à“«¡“°æÕμàÕ°“√æ‘®“√≥“‡∑’¬∫ª√– ∫
°“√≥å°—∫√“¬«‘™“„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬°“√√—∫√Õß®“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßÀπà«¬ß“π∑’Ëπ‘ ‘μπ”ª√– ∫°“√≥å¡“· ¥ß

°“√¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å„Àâ¥”‡π‘π°“√¿“¬„π¿“§‡√’¬π·√°¢Õß°“√√“¬ß“πμ—«‡¢â“‡ªìππ‘ ‘μ
‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√‡∑’¬∫√“¬«‘™“·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ„π√“¬«‘™“¥—ß°≈à“«μ“¡À≈—° Ÿμ√π—Èπ

Àπà«¬∑’Ë 8
°“√æâπ ¿“æπ‘ ‘μ  °“√§◊π ¿“æπ‘ ‘μ  °“√¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ·≈–°“√„Àâª√‘≠≠“

¢âÕ 33 °“√æâπ ¿“æπ‘ ‘μ  π‘ ‘μ®–æâπ®“° ¿“æπ‘ ‘μ „π°√≥’μàÕ‰ªπ’È
33.1  ”‡√Á®°“√»÷°…“μ“¡À≈—° Ÿμ√·≈–‰¥â√—∫ª√‘≠≠“μ“¡¢âÕ 35
33.2 À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥Õπÿ¡—μ‘„Àâ≈“ÕÕ°
33.3 ∂Ÿ°§—¥™◊ËÕÕÕ°®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬„π°√≥’ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

33.3.1 ¡“√“¬ß“πμ—«‡ªìππ‘ ‘μ·μà‰¡à¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μμ“¡¢âÕ 13
33.3.2 ¡“√“¬ß“πμ—«‡ªìππ‘ ‘μ·μà‰¡à¡“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π„π¿“§‡√’¬π·√°∑’ËμâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μ ¬°‡«âπ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°

À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥ „π°√≥’μàÕ‰ªπ’È
(1) ∂Ÿ°‡°≥±å‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√À√◊Õ‰¥â√—∫À¡“¬‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°À√◊Õ√—∫°“√‡μ√’¬¡æ≈ À√◊Õ

°“√ªØ‘∫—μ‘¿“√°‘®‡æ◊ËÕª√–‡∑»™“μ‘„π≈—°…≥–Õ◊Ëπ
(2) ‰¥â√—∫∑ÿπ·≈°‡ª≈’Ë¬ππ—°»÷°…“√–À«à“ßª√–‡∑»À√◊Õ∑ÿπÕ◊Ëπ„¥´÷Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ÀÁπ ¡§«√ π—∫ πÿπ
(3) ‡®Á∫ªÉ«¬®πμâÕßæ—°√—°…“μ—«‡ªìπ‡«≈“π“π‡°‘π√âÕ¬≈– 20 ¢Õß‡«≈“‡√’¬π∑—ÈßÀ¡¥„π¿“§‡√’¬ππ—Èπμ“¡§” —Ëß·æ∑¬å

‚¥¬¡’„∫√—∫√Õß·æ∑¬å®“° ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß∑“ß√“™°“√ À√◊Õ ∂“πæ¬“∫“≈¢Õß‡Õ°™πμ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“πæ¬“∫“≈ ´÷Ëß‡ªìπ¢Õß‡Õ°™π
·≈–∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°”Àπ¥

33.3.3 ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡«≈“ 1 ¿“§‡√’¬π·≈â«‰¡à™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕ√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μÀ√◊Õ≈“æ—°°“√‡√’¬π
33.3.4 ¢“¥§ÿ≥«ÿ≤‘À√◊Õ§ÿ≥ ¡∫—μ‘μ“¡¢âÕ  10 Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß
33.3.5 ‡¡◊ËÕ§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡∑ÿ°¿“§‡√’¬πμË”°«à“  1.50
33.3.6 ‡ªìππ‘ ‘μ ¿“æ√Õæ‘π‘®∑’Ë¡’§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡μË”°«à“  1.75 ‡ªìπ‡«≈“  2  ¿“§‡√’¬π∑’Ë¡’°“√®”·π° ¿“æμàÕ‡π◊ËÕß°—π
33.3.7 ‡ªìππ‘ ‘μ ¿“æ√Õæ‘π‘®‡ªìπ‡«≈“ 4 ¿“§‡√’¬π∑’Ë¡’°“√®”·π° ¿“æμàÕ‡π◊ËÕß°—π
33.3.8 ¡’√–¬–‡«≈“»÷°…“§√∫μ“¡°”Àπ¥„π¢âÕ 9 ·μà‰¡à ”‡√Á®°“√»÷°…“μ“¡À≈—° Ÿμ√À√◊Õ‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡‰¡à∂÷ß  2.00

33.4 ∂Ÿ°≈ß‚∑…„ÀâÕÕ°®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬«‘π—¬π‘ ‘μ
¢âÕ 34 °“√§◊π ¿“æπ‘ ‘μ

π‘ ‘μÕ“®‰¥â√—∫°“√Õπÿ¡—μ‘„Àâ§◊π ¿“æπ‘ ‘μ®“°Õ∏‘°“√∫¥’ ‚¥¬μâÕß™”√–‡ß‘π§à“§◊π ¿“æπ‘ ‘μμ“¡∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ¿“¬„π
15 «—π ‡π◊ËÕß®“°æâπ ¿“æπ‘ ‘μ ®“°°√≥’μàÕ‰ªπ’È

34.1 ‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘®“°À—«Àπâ“ à«πß“π«‘™“°“√∑’Ëπ‘ ‘μ —ß°—¥„Àâ≈“ÕÕ°‰ª·≈â«‰¡à‡°‘π 15 «—π
34.2 ‰¡à¡“≈ß∑–‡∫’¬π„π¿“§‡√’¬π·√°∑’ËμâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘ ‘μ
34.3 ‡¡◊ËÕæâπ°”Àπ¥‡«≈“Àπ÷Ëß¿“§‡√’¬π·≈â«‰¡à™”√–‡ß‘π§à“∫”√ÿß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕ√—°…“ ¿“æπ‘ ‘μ

¢âÕ 35 °“√¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“
35.1 °“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“ π‘ ‘μμâÕß·®âß™◊ËÕμàÕß“π∑–‡∫’¬ππ‘ ‘μ‡æ◊ËÕ¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“¿“¬„π‡«≈“ 2 ‡¥◊Õπ π—∫·μà«—π‡ªî¥¿“§‡√’¬ππ—Èπ

À“°æâπ°”Àπ¥‡«≈“ π‘ ‘μμâÕß¬◊Ëπ§”√âÕßμàÕπ“¬∑–‡∫’¬π‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—μ‘·®âß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“™â“  ∑—Èßπ’ÈμâÕß®à“¬§à“ª√—∫¢Õ·®âß ”‡√Á®°“√»÷°…“™â“μ“¡∑’Ë
¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥

35.2 π‘ ‘μ∑’Ë®– ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¥âμâÕß¡’§ÿ≥ ¡∫—μ‘¥—ßπ’È
35.2.1 π‘ ‘μÀ≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (5 ªï) μâÕß¡’‡«≈“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‰¡àπâÕ¬°«à“ 3 ªï°“√»÷°…“
35.2.2 π‘ ‘μÀ≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (4 ªï) μâÕß¡’‡«≈“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥‰¡àπâÕ¬°«à“ 2 ªï°“√»÷°…“
35.2.3 π‘ ‘μÀ≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (μàÕ‡π◊ËÕß) μâÕß¡’‡«≈“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 1 ªï°“√»÷°…“



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 433
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556396370
§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

35.2.4 π‘ ‘μÀ≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ μâÕß¡’‡«≈“≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ‰¡àπâÕ¬°«à“
1 ªï°“√»÷°…“

35.2.5 π‘ ‘μμâÕß Õ∫ºà“π·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬ ¡∫Ÿ√≥å∑ÿ°√“¬«‘™“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π ∑—Èßπ’ÈμâÕß¡’§à“‡©≈’Ë¬ – ¡‰¡àμË”°«à“ 2.00
35.2.6 π‘ ‘μ‰¥â‡√’¬π§√∫μ“¡‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë‰¥â»÷°…“„π¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
35.2.7 π‘ ‘μμâÕß Õ∫‰¥â«ÿ≤‘∫—μ√‡°’Ë¬«°—∫∑—°…–¥â“π§Õ¡æ‘«‡μÕ√å ‚¥¬°“√∑¥ Õ∫®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë¥Ÿ·≈√–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å

¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¡Õ∫À¡“¬
35.2.8 π‘ ‘μμâÕß‰¥â√—∫«ÿ≤‘∫—μ√°“√‡¢â“√à«¡À≈—° Ÿμ√°“√æ—≤π“π‘ ‘μ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬®—¥¢÷Èπ ‚¥¬¡’®”π«π™—Ë«‚¡ß∑ÿ°À≈—° Ÿμ√√«¡

°—π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π™—Ë«‚¡ß∑’Ë ¿“«‘™“°“√°”Àπ¥
35.9  π‘ ‘μμâÕß‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√√—∫‚∑…∑“ß«‘π—¬μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬«‘π—¬π‘ ‘μ

¢âÕ 36 °“√Õπÿ¡—μ‘„Àâª√‘≠≠“
¡À“«‘∑¬“≈—¬®–æ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ 35 ´÷Ëß‰¥â· ¥ß§«“¡®”πß¢Õ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ‡ πÕ™◊ËÕμàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕÕπÿ¡—μ‘

ª√‘≠≠“∫—≥±‘μÀ√◊Õª√‘≠≠“∫—≥±‘μ‡°’¬√μ‘π‘¬¡μ“¡‡°≥±å¥—ßμàÕ‰ªπ’È
36.1 π‘ ‘μºŸâ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫ª√‘≠≠“∫—≥±‘μμâÕß Õ∫‰¥â®”π«πÀπà«¬°‘μ§√∫μ“¡À≈—° Ÿμ√·≈–‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡‰¡àμË”°«à“ 2.00
36.2 π‘ ‘μºŸâ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ‡°’¬√μ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ ÕßμâÕß Õ∫‰¥â®”π«πÀπà«¬°‘μ §√∫μ“¡À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (4 ªï )

À√◊ÕÀ≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (5 ªï) ‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡μ—Èß·μà 3.25 ¢÷Èπ‰ª‰¡à‡§¬‰¥â√–¥—∫¢—ÈπμË”°«à“ C „π√“¬«‘™“„¥ ·≈–‰¡à‰¥â„™â ‘∑∏‘¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ
‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ √—∫‚Õπ√“¬«‘™“ À√◊Õ‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å ¬°‡«âπ °√≥’‡¢â“»÷°…“‚¥¬„™â«ÿ≤‘ª√‘≠≠“μ√’„π “¢“Õ◊Ëπ „Àâ„™â ‘∑∏‘¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ‰¥â‰¡à‡°‘π
36 Àπà«¬°‘μ

36.3 π‘ ‘μºŸâ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ‡°’¬√μ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫Àπ÷ËßμâÕß Õ∫‰¥â®”π«πÀπà«¬°‘μ§√∫μ“¡À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (4 ªï) À√◊Õ
À≈—° Ÿμ√ª√‘≠≠“μ√’ (5 ªï) ‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡μ—Èß·μà 3.60 ¢÷Èπ‰ª‰¡à‡§¬‰¥â√–¥—∫¢—ÈπμË”°«à“ C „π√“¬«‘™“„¥·≈–‰¡à‰¥â„™â ‘∑∏‘¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ
‡∑’¬∫‚Õπ√“¬«‘™“ √—∫‚Õπ√“¬«‘™“ À√◊Õ‡∑’¬∫ª√– ∫°“√≥å ¬°‡«âπ °√≥’‡¢â“»÷°…“‚¥¬„™â«ÿ≤‘ª√‘≠≠“μ√’„π “¢“Õ◊Ëπ„Àâ„™â ‘∑∏‘¬°‡«âπÀπà«¬°‘μ‰¥â‰¡à‡°‘π
36 Àπà«¬°‘μ

¢âÕ 37 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

À¡«¥∑’Ë 9
∫∑‡©æ“–°“≈

¢âÕ 38 √“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë°”Àπ¥„Àâº≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ —≠≈—°…≥å S À√◊Õ U Õ“®„Àâ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ VG À√◊Õ G À√◊Õ S À√◊Õ U

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.». 2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัทักษณิ
ว่าด้วย	การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.	๒๕๕๒	(แก้ไขเพ่ิมเติม	ฉบบัท่ี	๑)	

…………………………………………………

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	๒๕๕๒	เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดผลดีต่อนิสิต	
	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	 (๒)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	สภามหาวิทยาลัยทักษิณ	ในการประชุม
ครั้งที่	๓/๒๕๕๖	เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๑	ข้อบังคับนี้เรียกว่า	“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ	ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.๒๕๕๒	(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	๑)”
	 ข้อ	๒	ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
	 ข้อ	๓	ให้ยกเลิกความนำาของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	๒๕๕๒	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
	 “เพื่อให้การจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เกิดผลดีต่อนิสิต	และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	อาศัยอำานาจตาม
ความในมาตรา	๒๒	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ	พ.ศ.	๒๕๕๑	สภามหาวิทยาลัยทักษิณ	ในการประชุมครั้งที่	๒/๒๕๕๒	เมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	๒๕๕๒		จึงออกข้อบังคับไว้	ดังต่อไปนี้”		
	 ข้อ		๔		ให้ยกเลิกความในข้อ	๒๐.๒	ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	๒๕๕๒		และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	
	 “๒๐.๒		รายวิชาใดที่นิสิตได้ระดับขั้น	F	นิสิตจะดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังนี้
	 	 ๒๐.๒.๑	นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซำ้า	หรือจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นในระดับชั้นปีและหมวดวิชาเดียวกันแทนได้	ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ	ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร	โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด	และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนงานวิชาการที่หลักสูตรนั้นสังกัด	ก่อนลงทะเบียนเรียน
	 	 ๒๐.๒.๒	 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนซำ้าในรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ	 (ลงทะเบียนเรียนซำ้าโดย	 ไม่มีการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน
จากการสอบเพียงครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน)	ในภาคเรียนฤดูร้อน	ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ	ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลกัสตูร	โดยผ่านความเหน็ชอบของหัวหน้าภาควิชาท่ีรายวิชาน้ันสงักัด	และได้รบัอนมุตัจิากหัวหน้าส่วนงานวิชาการ	ทีห่ลกัสตูรนัน้สงักัด	ก่อนลงทะเบยีนเรยีน		
	 	 รายวิชาใดที่นิสิตลงทะเบียนเรียนซำ้าเป็นกรณีพิเศษและได้ระดับ	F	จะลงทะเบียนเรียนซำ้า		เป็นกรณีพิเศษอีกไม่ได้		
	 	 นสิติทีล่งทะเบยีนเรยีนซำา้เป็นกรณีพิเศษเพียงอย่างเดยีวต้องชำาระเงนิค่าบำารงุการศกึษาและค่าเล่าเรยีนในอตัราหน่ึงในสีข่องอตัราค่าบำารงุ
การศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กำาหนดตามประกาศ	สภามหาวิทยาลัยทักษิณ	เรื่อง	ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าบำารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน”	
	 ข้อ		๕		ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
 
	 ประกาศ	ณ	วันที่		๑๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 (ลงชื่อ)			จรัญ		จันทลักขณา
	 (ศาสตราจารย์	ดร.จรัญ		จันทลักขณา)
	 นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
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§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 371

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ

æ.». 2552

‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·μàß°“¬‡ªìπ¡“μ√∞“π‡¥’¬«°—π∑—Èß„π‚Õ°“ ª°μ‘·≈–‚Õ°“ æ‘‡»…Õ◊ËπÊ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22 (2)
·≈–¡“μ√“ 61 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å
æ.».2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.».2552
¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ 3 ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß ª√–°“» À√◊Õ¡μ‘Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
çμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬√Ÿª¡ß°ÿØ·≈–μ”√“‡√’¬π 3 ‡≈à¡
¢âÕ 5 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μ™“¬ ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√
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§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553

(¢) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊ÕπÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“ ¢π“¥
3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å
¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) °√–‚ª√ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ ‰¡à√—¥√Ÿª §«“¡¬“«‡Àπ◊Õ‡¢à“‰¡à‡°‘π 4 ‡´πμ‘‡¡μ√

(ß) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâμ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ°≈—¥¥â«¬°√–¥ÿ¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
(¢) °√–‚ª√ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”¢—¥¡—π ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 7 π‘ ‘μ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π‡√◊ËÕß°“√·μàß°“¬
(1) π‘ ‘μ√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“
(2) π‘ ‘μ¿“§ ¡∑∫À√◊Õ¿“§æ‘‡»…

¢âÕ 8 π‘‘ ‘μμ“¡¢âÕ 7 „Àâ·μàß°“¬ ¥—ßπ’È
(1) „π‡«≈“ª°μ‘„Àâ·μàß°“¬·∫∫ ÿ¿“æ™π  ’‰¡à©Ÿ¥©“¥
(2) „πß“πæ‘∏’ π‘ ‘μ™“¬·μààß°“¬μ“¡¢âÕ 5 (2) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬μ“¡¢âÕ 6 (2)

¢âÕ 9 °“√·μàß°“¬πÕ°‡Àπ◊Õ‰ª®“°¢âÕ∫—ß§—∫π’È„ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢ÕßÀ—«Àπâ“ à«πß“πμ“¡¡“μ√“ 9 (4) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
æ.».2551

¢âÕ 10 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.». 2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558 437

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556 399

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓

 เพือ่ให้การพฒันาและกำากบัดแูลความประพฤต ิบุคลกิภาพ คณุธรรม และจรยิธรรมของนสิติเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ  
สอดคล้องตามปรัชญาของมหาวทิยาลยัทกัษณิ และเพือ่ดำารงไวซ้ึง้ศกัดิศ์รขีองนสิติ จงึเปน็การสมควรปรบัปรงุขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัทกัษณิว่าดว้ย
วินัยนิสิต
 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหง่พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยทักษณิ พ.ศ. ๒๕๕๑ สถามหาวทิยาลยัทกัษณิในการประชมุ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ.๒๕๕๓”
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
       “อาจารย์”  หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนวิจัย และบริการวิชาการ  
     และหมายรวมถึงอาจารย์พิเศษด้วย
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัซึง่มีหนา้ทีส่นบัสนนุการเรยีนการสอน การวจิยั และการ 
     พัฒนานิสิต
  “นิสิต” หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

หมวดที่ ๑
คณะกรรมการวินัยนิสิต

 ข้อ ๖ ในแตล่ะวิทยาเขตใหมี้คณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกวา่ “คณะกรรมการวนิยันสิติมหาวทิยาลยัทกัษณิ” ซึง่แตง่ตัง้โดยอธกิารบด ี
โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
  (๑) รองอธิการบดีที่กำากับดูลานด้านกิจการนิสิต   เป็นประธานกรรมการ
  (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำานวนไม่เกิน ๓ คน  เป็นกรรมการ
  (๓) ผู้แทนอาจารย์จากส่วนงานวิชาการ ส่วนงานละ ๑ คน  เป็นกรรมการ
  (๔) ประธานกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
  (๕) ประธานสภานิสิต      เป็นกรรมการ
  (๖) หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต     เป็นกรรมการและเลขานุการ
  (๗) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวินัยนิสิต     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 ให้กรรมการตามข้อ ๖ (๒) ได้มาจากการเสนอชื่อของรองอธิการบดีที่กำากับดูแลงานด้านกิจการนิสิต และกรรมการตามข้อ ๖ (๓) ได้มา
จากเสนอชื่อของส่วนงานวิชาการ
 ข้อ ๗ คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าที่ดังนี้
  (๑) วางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการกำากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้นิสิตเป็นผู้มีคุณธรรม มีวินัย และรักษาวินัย 
   อย่างเคร่งครัด
  (๒) สบืสวน สอบสวนการกระทำาผดิวนิยัของนสิติ และเสนอผลการพิจารณาการกระทำาผดิวนิยัตอ่อธกิารบดหีรอืผูท้ีอ่ธกิารบดี 
   มอบหมาย
  (๓) เสนอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิตต่อมหาวิทยาลัย
  (๔) ติดตาม กำากับดูแลพฤติกรรมนิสิตหลังจากนิสิตถูกลงโทษทางวินัยแล้ว
  (๕) ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับวินัยนิสิตในวิทยาเขตนั้น
  (๖) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อสืบสวนสอบสวนการกระทำาผิดวินัยของนิสิต
  (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 371

¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ

æ.». 2552

‡æ◊ËÕ„Àâπ‘ ‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·μàß°“¬‡ªìπ¡“μ√∞“π‡¥’¬«°—π∑—Èß„π‚Õ°“ ª°μ‘·≈–‚Õ°“ æ‘‡»…Õ◊ËπÊ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ 22 (2)
·≈–¡“μ√“ 61 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ „π°“√ª√–™ÿ¡ §√—Èß∑’Ë 2/2552 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 5 ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å
æ.».2552 ®÷ßÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫‰«â ¥—ßμàÕ‰ªπ’È

¢âÕ 1 ¢âÕ∫—ß§—∫π’È‡√’¬°«à“ ç¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ «à“¥â«¬ ‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬π‘ ‘μ æ.».2552
¢âÕ 2 „Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’Èμ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ 3 ∫√√¥“√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß ª√–°“» À√◊Õ¡μ‘Õ◊Ëπ„¥∑’Ë¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫¢âÕ∫—ß§—∫π’È„Àâ„™â¢âÕ∫—ß§—∫π’È·∑π
¢âÕ 4 „π¢âÕ∫—ß§—∫π’È
çμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬é À¡“¬§«“¡«à“ μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬√Ÿª¡ß°ÿØ·≈–μ”√“‡√’¬π 3 ‡≈à¡
¢âÕ 5 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μ™“¬ ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È

(1) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘
(°) ‡ ◊ÈÕ

∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ ‰¡à¡’ “∫À≈—ß ¡’°√–‡ªÜ“μ‘¥∑“ßÕ°¥â“π´â“¬ ·¢π —ÈπÀ√◊Õ·¢π¬“«
‡«≈“ «¡„Àâ Õ¥™“¬‡ ◊ÈÕ‰«â„π°“ß‡°ß

(¢) ‡π§‰∑
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“ ¢π“¥°«â“ßª√–¡“≥ 5 À√◊Õ 7 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·À≈¡μ√ß°≈“ßªí°μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(§) ‡¢Á¡¢—¥
∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ ’πÈ”μ“≈‡¢â¡ ¢π“¥°«â“ß 3.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À—«‡¢Á¡¢—¥∑”¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“
¢π“¥ 3.5 x 5 ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ∑”¥â«¬‚≈À–√¡¥”‡ªìπ√Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡º◊πºâ“¢π“¥ 4 x 6.5 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ‡ªìπ√Ÿªμ√“
 —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ß) °“ß‡°ß
∑”¥â«¬ºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“  ’°√¡∑à“  ’¥” À√◊Õ ’πÈ”‡ß‘π‡¢â¡ ∑√ß ÿ¿“æ‰¡àæ—∫ª≈“¬¢“

(®) ∂ÿß‡∑â“
∂ÿß‡∑â“·∫∫ —Èπ  ’¥”  ’¢“« À√◊Õ ’°√¡∑à“

(©) √Õß‡∑â“
√Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥”À√◊Õ√Õß‡∑â“ºâ“„∫  ’¥” À√◊Õ ’¢“« ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

(2) π‘ ‘μ™“¬·μàß°“¬„πß“πæ‘∏’¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ·μàß°“¬‡À¡◊Õπ°—∫°“√·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘ ‡«âπ·μà
(°) ‡ ◊ÈÕ „Àâ„™â‡ ◊ÈÕ‡™‘Èμ ’¢“«‡°≈’È¬ß ·¢π¬“«‰¡àæ—∫·¢π μ‘¥°√–¥ÿ¡§Õ ºŸ°‡π§‰∑
(¢) °“ß‡°ß „Àâ„™âºâ“‡°≈’È¬ß ’‡∑“‡¢â¡
(§) ∂ÿß‡∑â“  ’¥”
(ß) √Õß‡∑â“Àÿâ¡ âπ∑”¥â«¬Àπ—ß ’¥” ‰¡à¡’≈«¥≈“¬

¢âÕ 6 ‡§√◊ËÕß·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ‘ ‘μÀ≠‘ß ‡æ◊ËÕ·μàß„π‚Õ°“ μà“ßÊ ¡’¥—ßπ’È
(1) π‘ ‘μÀ≠‘ß·μàß°“¬„π‡«≈“ª°μ‘

(°) ‡ ◊ÈÕ
∑”¥â«¬ºâ“ ’¢“«‡°≈’È¬ß ‰¡à√—¥√Ÿª §Õ‡ ◊ÈÕ·∫∫§Õ‡™‘Èμª≈“¬·À≈¡ μ‘¥°√–¥ÿ¡¥â«¬‚≈À– ’‡ß‘π ¢π“¥ 1.8 ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥ÿππŸπ
‡ªìπ√Ÿªμ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 5 ‡¡Á¥ ·¢π‡ ◊ÈÕ —Èπ‡Àπ◊Õ¢âÕ»Õ° 6 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª≈“¬·¢πæ—∫‡¢â“ Àπâ“Õ°
¥â“π¢«“μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√ ª°‡ ◊ÈÕ¥â“π´â“¬μ‘¥‡¢Á¡μ√“ —≠≈—°…≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
¢π“¥°«â“ß 2 ‡´πμ‘‡¡μ√



คู่มือการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2558438
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2556400

 ข้อ ๘ คณะกรรมการมวีาระคราวละ ๓ ป ีแตอ่าจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมอ่กีไดก้รณตีำาแหนง่การการวา่งลงกอ่นครบวาระ และวาระของ
คณะกรรมการเหลอือยูม่ากกว่า ๙๐ วัน ใหอ้ธกิารบดีพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการขึน้แทน และใหก้รรมการทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้อยูใ่นตำาแหนง่เพยีงเทา่วาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

หมวดที่ ๒
วินัยนิสิต

 ข้อ ๙ นิสิตต้องปฏิบัติตามคำาสั่ง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ของส่วนงานวิชา หรือของคณะกรรมการอย่าง
เคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นกระทำาผิดวินัย จะต้องได้รับโทษตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
 ข้อ ๑๐ นิสิตต้องแต่งเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมายตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๑ นิสิตต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม รักษาเกียรติและศักดิ์ศรี
ของตนเอง และรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณ และประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๒ นิสิตต้องเชื่อฟังคำาสั่ง หรือคำาแนะนำา ตักเตือนโดยชอบของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๓ นิสิตต้องแสดงบัตรประจำาตัวนิสิตได้ทันทีเมื่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
 ข้อ ๑๔ นสิติตอ้งไม่เขียนหรอืพมิพข้์อความ หรอืจดัทำาสิง่พมิพ ์หรอืสือ่ใดๆ ออกเผยแพรอ่นัอาจทำาใหผู้อ้ืน่หรอืมหาวทิยาลยัเสยีหาย 
และเสื่อมเสียชื่อเสียง
 ข้อ ๑๕ นิสิตต้องไม่เล่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด
 ข้อ ๑๖ นิสิตต้องไม่กระทำาการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อื่นโดยทุจริต
 ข้อ ๑๗ นิสิตต้องไม่ปลอมแปลงเอกสาร หรือใช้เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๑๘ นิสิตต้องไม่กระทำาการทุจริตในการสอบ
 ข้อ ๑๙ นิสิตต้องไม่มีวัตถุหรือสิ่งของอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในความครอบครอง
 ข้อ ๒๐ นิสิตต้องไม่กระทำาการใดๆ ในทางชู้สาวอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย
 ข้อ ๒๑ นิสิตต้องไม่กระทำาความผิดอาญาซึ่งมีโทษจำาคุก หรือรอการลงโทษ หรือรอกำาหนดโทษ เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำาโดย
ประมาณหรือความผิดลหุโทษ
 ข้อ ๒๒ นิสิตต้องไม่เสพ มีไว้ในครอบครอง หรือจำาหน่ายจ่ายแจกซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย

หมวดที่ ๓
โทษทางวินัย

 ข้อ ๒๓ โทษทางวินัยของนิสิตมี ๔ สถาน คือ
  (1) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  (2) ภาคทัณฑ์
  (3) พักการเรียน หรือรอการให้ปริญญา โดยมีกำาหนดไม่เกินสองปีการศึกษา
  (4) ไล่ออก
 นิสิตที่ได้รับโทษตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต้องเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อพันาตนเองตามที่คณะกรรมการกำาหนด

หมวดที่ ๔
การสอบสวนและการลงโทษ

 ข้อ ๒๔ เม่ือมีผู้กล่าวหา หรือพบการกระทำาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการดำาเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษให้แล้ว
เสร็จภายในเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง กรณีมีเหตุผลความจำาเป็นคณะกรรมการอาจขออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อขอขยายระยะเวลาการ
สอบสวนออกไปอีกก็ได้ทั้งนี้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน เมื่อครบกำาหนด ๑๒๐ วัน แล้วยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้รายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อ
อธิการบดีเพื่อวินิจฉัยและสั่งการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนและพิจารณาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำาหนด
 ข้อ ๒๕ นสิติผูถู้กกลา่วหาว่ากระทำาผดิวินยั มีสทิธินำาพยานหลกัฐาน ทัง้พยานบคุคลและพยานเอกสารมาเสนอตอ่คณะกรรมการเพือ่
พิจารณา
 ข้อ ๒๖ เอกสารหรอืสำานวนการสอบสวนทางวนิยันสิติถอืเป็นเอกสารปกปดิ ทัง้นีอ้ธกิารบดหีรอืผูท้ีอ่ธกิารบดมีอบหมายอาจส่ังใหเ้ปดิ
เผยไดเ้มือ่การกระบวนการสอบสวนทางวนิยัเปน็ทีแ่ลว้เสรจ็ หรอืมคีำาสัง่ลงโทษและการลงโทษเปน็ทีส่ดุแลว้ โดยใหเ้ปิดเผยเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กับนิสิตผู้ถูกกล่าวหา หรือถูกสอบสวนเท่านั้น ทั้งนี้ให้คำานึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยของพยาน หรือบุคคลที่ปรากฏในเอกสาร หรือสำานวน
การสอบสวนด้วย
 ข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำานาจสั่งลงโทษทางวินัย
 ข้อ ๒๘ การลงโทษทางวินัยให้ทำาเป็นคำาสั่ง โดยต้องสั่งลงโทษให้เหมาะกับความผิดด้วยความยุติธรรม มิให้เป็นไปโดยความอคติ หรือ
ไม่สุจริต
 ข้อ ๒๙ การดำาเนินการทางวินัยแก่นิสิตซ่ึงกรณีมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยให้ดำาเนินการสอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริงและ
ยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
 ข้อ ๓๐ หากมีเหตุอันควรจะลดหย่อนโทษให้นำามาประกอบการพิจารณาการลงโทษด้วย
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 ข้อ ๓๑ นสิติทีก่ระทำาผดิวนิยัและไดร้บัโทษทางวนิยั มหาวทิยาลยัอาจกำาหนดใหเ้ข้ารว่มโครงการพฒันาตนเอง หรอืบำาเพญ็ประโยชน์
ต่อสาธารณะปีการศึกษาละไม่เกิน ๑๐๐ ชั่วโมง ก็ได้
 ข้อ ๓๒ นิสิตซึ่งได้กระทำาความผิดมาแล้ว และกระทำาความผิดซ้ำาอีก แม้จะเป็นความผิดต่างกรณี ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยสถานหนักกว่าครั้งสุดท้ายที่เคยถูกลงโทษมาแล้ว

หมวดที่ ๕
การอุทธรณ์

 ข้อ ๓๓ ใหน้สิติท่ีถกูลงโทษทางวินยัซึง่ไม่เหน็ดว้ยกบัคำาสัง่ถกูลงโทษ หรอืมขีอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิ มสีทิธอิทุธรณค์ำาสัง่ลงโทษตอ่อธกิารบดี
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันรับทราบคำาสั่งลงโทษ
 ในระหว่างอุทธรณ์ให้นิสิตขอทุเลาการบังคับโทษไว้ก่อนได้ โดยแสดงเหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์พิเศษว่าเหตุใดจึงสมควรทุเลาการ
บังคับโทษไว้ก่อนได้ โดยแสดงเหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์พิเศษว่าเหตุใดจึงสมควรทุเลาการบังคับไว้ก่อน ทั้งนี้การที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไม่ถือเป็น
พฤติการณ์พิเศษ หากอธิการบดีพิจารณาอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อนเพื่อรอผลคำาวินิจฉัยชี้ขาด
 ข้อ ๓๔ การอุทธรณ์คำาสั่งลงโทษให้ทำาเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นกรณีเฉพาะตน การอุทธรณ์แทนบุคคลอื่น หรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นอุทธรณ์แทนจะกระทำามิได้
 ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีมีอำานาจวินิจฉัย หรือแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และให้การวินิจฉัยของอธิการบดีหรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด

บทเฉพาะกาล
 ข้อ ๓๖ ให้กรณีกระทำาผิดของนิสิตซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ หรือกระบวนการทางวินัยซึ่งอยู่ระหว่างดำาเนินการ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๓

    ประกาศ  ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

                  (ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)
          นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
 

(4) æ‘®“√≥“ ¬°‡≈‘° ·°â‰¢ ª√—∫ª√ÿß √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß

(5) æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°π‘ ‘μ‡æ◊ËÕ√—∫°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(6) æ‘®“√≥“®—¥ √√°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(7) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕ°“√„¥Ê Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
(8) ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’ËÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√°“√ π—∫ πÿπ°“√»÷°…“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ßμ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬

¢âÕ 8 °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√æ‘®“√≥“∑ÿπ°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿππ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥«à“¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ æ.».2551 ‚¥¬Õπÿ‚≈¡

À¡«¥∑’Ë 3
§ÿ≥ ¡∫—μ‘·≈–À≈—°‡°≥±å¢Õßπ‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

¢âÕ 9 §ÿ≥ ¡∫—μ‘π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(1) ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫‡¢â“»÷°…“ À√◊Õ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’ μâÕß¡’º≈°“√‡√’¬π‰¥â§à“√–¥—∫¢—Èπ‡©≈’Ë¬ – ¡

μ≈Õ¥∑—Èßªï°“√»÷°…“‰¡àμË”°«à“ 2.00
(2) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ª√–æƒμ‘¥’ ¡’§«“¡¢¬—πÀ¡—Ëπ‡æ’¬√ ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ¡’°‘√‘¬“«“®“ ·≈–°“√·μàß°“¬ ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ªØ‘∫—μ‘μπ

„Àâ ¡§«√°—∫°“√∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
(3) ‰¡àÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√≈“æ—°°“√»÷°…“
(4) ‰¡à‡ªìπºŸâ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μÀ√◊ÕÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬π‘ ‘μ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
(5) ‰¡à‡ªìπºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’  “¢“„¥Ê ¡“°àÕπ
(6) ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’Õÿª°“√–¡’√“¬‰¥â ‰¡à‡°‘π 150,000.- ∫“∑ μàÕªï
(7) §ÿ≥ ¡∫—μ‘Õ◊ËπÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß§≥–°√√¡°“√

¢âÕ 10 À≈—°‡°≥±åæ‘®“√≥“π‘ ‘μ∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡‡°≥±å∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥ ·≈–‡ªìπ‰ªμ“¡§ÿ≥ ¡∫—μ‘
μ“¡¢âÕ 9

¢âÕ 11 „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’‡ªìπºŸâ√—°…“°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫π’È

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë 20 ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ æ.».‹2552

(»“ μ√“®“√¬å ¥√.®√—≠  ®—π∑≈—°¢≥“)
Õÿªπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë·∑π

π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥

§Ÿà¡◊Õ°“√»÷°…“ √–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥ ªï°“√»÷°…“ 2553 387
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¢âÕ∫—ß§—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—°…‘≥
«à“¥â«¬ °“√„™â§√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– ·≈–§√ÿ¬ª√–®”μ”·Àπàß

æ.». ÚııÒ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

ว่าด้วย	การขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์	พ.ศ.๒๕๕๗

	 โดยท่ีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ได้ผ่านการเทียบมาตรฐานหลักสูตร	จากสำานักอบรมศึกษา

กฎหมายเนติบัณฑิตยสภา	เมื่อวันที่	๑๖	มกราคม	๒๕๕๑	และสำานักอบรม	วิชาว่าความแห่งสภาทนายความ	เมื่อวันที่	๒๑

ธันวาคม	๒๕๕๐	เพ่ือประโยชน์นิสิตขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์	สำาหรับใช้ในการสมัครเรียนอบรมวิชาว่าความของสภา

ทนายความและขอรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเมื่อผ่านการทดสอบความรู้จากสำานักอบรมวิชาว่าความและสำาเร็จ

การศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิตแล้ว

	 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๒)	๒๒(๓)	๕๕	และมาตรา	๕๓(๓)	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ.๒๕๕๑	ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยทักษิณ	ในคราวประชุมครั้งที่	๓/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๗

จึงเห็นชอบให้ออกข้อบังคับว่าด้วยการขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์ไว้ดังนี้

	 ข้อ	๑	ข้อบังคับนี้เรียกว่า	“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ	ว่าด้วย	การขอรับอนุปริญญานิติศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๗’’

	 ข้อ	๒	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันท่ีประกาศใช้	และใช้สำาหรับนิสิตท่ีเริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๕๔

เป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	ในข้อบังคับนี้

	 	 “มหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 	 “อธิการบดี”	หมายความว่า	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 	 “งานทะเบียนนิสิต”	หมายความว่า	หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาและทะเบียนนิสิตของวิทยาเขต

หรือของมหาวิทยาลัย

	 	 “สภามหาวิทยาลัย”	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 	 “นิสิต”	หมายความว่า	นิสิตปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 ข้อ	๔	นิสิตที่มีสิทธิได้รับอนุปริญญานิติศาสตร์	จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 	 ๔.๑	นิสิตได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว	ไม่น้อยกว่า	๖	ภาคการศึกษาปกติ	ตามระบบทวิภาค

	 	 ๔.๒	นิสิตได้ลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	ไม่ตำ่ากว่า	๑๐๖	หน่วยกิต	ดังต่อไปน้ี

	 	 	 ๔.๒.๑	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 ไม่ตำ่ากว่า	๓๐	หน่วยกิต

	 	 	 ๔.๒.๒	หมวดวิชาเฉพาะ	 	 ไม่ตำ่ากว่า	๗๓	หน่วยกิต

	 	 	 	 ๕.๒.๒.๑	วิชาเอกบังคับ	 ไม่ตำ่ากว่า	๖๕	หน่วยกิต

	 	 โดยสอบผ่านรายวิชากฎหมายในลักษณะต่อไปนี้

	 	 	 ๑)	กฎหมายในชีวิตประจำาวันหรือหลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์

	 	 	 ๒)	ทรัพย์สินและที่ดิน

	 	 	 ๓)	กฎหมายอาญา	๑	:	บทบัญญัติทั่วไป

	 	 	 ๔)	กฎหมายอาญา	๒	:	ภาคความผิด

	 	 	 ๕)	นิติกรรมและสัญญา

	 	 	 ๖)	หนี้
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(ศาสตราจารย์	ดร.จรัญ		จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

	 	 	 ๗)	ละเมิด	การจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

	 	 	 ๘)	กฎหมายครอบครัว

	 	 	 ๙)	มรดก

	 	 	 ๑๐)	วิธีพิจารณาความแพ่ง	๑

	 	 	 ๑๑)	วิธีพิจารณาความแพ่ง	๒

	 	 	 ๑๒)	วิธีพิจารณาความอาญา	๑

	 	 	 ๑๓)	วิธีพิจารณาความอาญา	๒

	 	 	 ๑๔)	พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ

	 	 	 ๑๕)	พยาน

	 	 	 ๑๖)	กฎหมายล้มละลาย

	 	 	 ๑๗)	กฎหมายรัฐธรรมนูญ	หรือกฎหมายปกครอง	๑	หรือกฎหมายปกครอง

	 	 	 ๑๘)	เอกเทศสัญญา	๑

	 	 	 ๑๙)	เอกเทศสัญญา	๒	

	 	 	 ๒๐)	ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

	 	 	 ๒๑)	หุ้นส่วน-บริษัท

	 	 	 ๒๒)	ตั๋วเงิน

	 	 	 ๒๓)	ประกันภัย

	 	 ๕.๒.๒.๒		 วิชาเอกเลือก	 	 ไม่ตำ่ากว่า	๘	หน่วยกิต

	 	 ๔.๒.๓		 	 หมวดวิชาเลือกเสรี			 ไม่ตำ่ากว่า	๓	หน่วยกิต

	 ข้อ	๕	เมื่อนิสิตสอบผ่านในรายวิชาครบจำานวนหน่วยกิตตามข้อ	๔.๒	แล้ว	จะต้องได้ค่าเฉลี่ยคะแนนสะสมไม่ตำ่ากว่า	๒.๐๐

	 ข้อ	๖	นิสิตจะต้องย่ืนคำาร้องแสดงความจำานงขอรับอนุปริญญาต่องานทะเบียนนิสิตภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กำาหนด	มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติอนุปริญญาในภาคการศึกษานั้น

	 ข้อ	๗	ค่าธรรมเนียมในการรับอนุปริญญานิติศาสตร์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

	 ข้อ	๘	ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาตามข้อบังคับน้ี	และให้มีอำานาจตีความวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

ข้อบังคับนี้	คำาวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สุด

	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๗
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เอกสารแนบท้าย
รายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ตำ่ากว่า	106	หน่วยกิต	ดังต่อไปนี้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2552

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่ตำ่ากว่า	30	หน่วยกิต

หมายเหตุ	:	เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย

ทักษิณ

หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่ตำ่ากว่า	73	หน่วยกิต

1.	วิชาเอกบังคับ	ไม่ตำ่ากว่า	65	หน่วยกิต	ประกอบด้วย

รายวิชาดังนี้

0801121	หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์		 3(3-0-6)

หรือ	0000146	กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)

0801246	ทรัพย์สินและที่ดิน		 	 3(3-0-6)

0801231	กฎหมายอาญา	1	:	บทบัญญัติทั่วไป		3(3-0-6)

0801232	กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด	 4(4-0-8)

0801241	นิติกรรมและสัญญา		 	 3(3-0-6)

0801242	หนี้		 	 	 	 3(3-0-6)

0801243	ละเมิด	การจัดการงานนอกสั่งและ	3(3-0-6)

ลาภมิควรได้		 	 	 	

0801349	กฎหมายครอบครัว		 	 3(3-0-6)

0801342	มรดก		 	 	 	 3(3-0-6)

0801331	วิธีพิจารณาความแพ่ง	1		 	 3(3-0-6)

0801332		วิธีพิจารณาความแพ่ง	2			 3(3-0-6)

0801322	วิธีพิจารณาความอาญา	1		 3(3-0-6)

0801323	วิธีพิจารณาความอาญา	2		 2(2-0-4)

0801234	พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ	 2(2-0-4)

ระบบตุลาการ

0801236	พยาน			 	 	 3(3-0-6)

0801432	กฎหมายล้มละลาย		 	 3(3-0-6)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่ตำ่ากว่า	30	หน่วยกิต

หมายเหตุ	:	เป็นไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย

ทักษิณ

หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่ตำ่ากว่า	73	หน่วยกิต

1.	วิชาเอกบังคับ	ไม่กว่า	65	หน่วยกิต	ประกอบด้วย

รายวิชาดังนี้

0801121	หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์		 3(3-0-6)

หรือ	0000146	กฎหมายในชีวิตประจำาวัน		 3(3-0-6)

0801246	ทรัพย์สินและที่ดิน		 	 3(3-0-6)

0801123	กฎหมายอาญา	1	:	บทบัญญัติทั่วไป	3(3-0-6)

0801221	กฎหมายอาญา	2	:	ภาคความผิด	 4(4-0-8)

0801241	นิติกรรมและสัญญา		 	 3(3-0-6)

0801242	หนี้		 	 	 	 3(3-0-6)

0801243	ละเมิด	การจัดการงานนอกสั่งและ	3(3-0-6)

ลาภมิควรได้		 	 	 	

0801349	กฎหมายครอบครัว		 	 3(3-0-6)

0801342	มรดก		 	 	 	 3(3-0-6)

0801331	วิธีพิจารณาความแพ่ง	1		 	 3(3-0-6)

0801332		วิธีพิจารณาความแพ่ง	2			 3(3-0-6)

0801322	วิธีพิจารณาความอาญา	1		 3(3-0-6)

0801323	วิธีพิจารณาความอาญา	2		 2(2-0-4)

0801333	พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ	 2(2-0-4)

ระบบตุลาการ

0801236	พยาน			 	 	 3(3-0-6)

0801341 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ		3(3-0-6)
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เอกสารแนบท้าย
รายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ไม่ตำ่ากว่า	106	หน่วยกิต	ดังต่อไปนี้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2552

หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่ตำ่ากว่า	73	หน่วยกิต

0801233	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)	หรือ

0801235	 กฎหมายปกครอง	1	 2(2-0-4)

0801244	 เอกเทศสัญญา	1	 3(3-0-6)

0801341	 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)

0801345	 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)

0801344	 หุ้นส่วน-บริษัท		 3(3-0-6)

0801245	 ตั๋วเงิน	 3(3-0-6)

0801343	 ประกันภัย	 2(2-0-6)

2.	วิชาเลือก	ไม่ตำ่ากว่า	8	หน่วยกิต	เลือกตาม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2552

หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่ตำ่ากว่า	3	หน่วยกิต

หมายเหตุ	เลือกรายวิชาใดๆ	ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555

หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่ตำ่ากว่า	73	หน่วยกิต

0801233	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 3(3-0-6)	หรือ

0801431	 กฎหมายปกครอง	1	 2(2-0-4)

0801241	 เอกเทศสัญญา	1	 3(3-0-6)

0801244	 เอกเทศสัญญา	2	 3(3-0-6)

0801245	 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์	 2(2-0-4)

0801344	 หุ้นส่วน-บริษัท		 3(3-0-6)

0801345	 ตั๋วเงิน	 3(3-0-6)

0801247	 ประกันภัย	 2(2-0-6)

2.	วิชาเลือก	ไม่ตำ่ากว่า	8	หน่วยกิต	เลือกตาม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	สาขานิติศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555

หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่ตำ่ากว่า	3	หน่วยกิต

หมายเหตุ	เลือกรายวิชาใดๆ	ของมหาวิทยาลัยทักษิณ



เพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยทักษิณ
คำาร้อง : จำาเริญ  แสงดวงแข
ทำานอง/เรียบเรียงเสียงประสาน : นพพร  ด่านสกุล
โปรแกรมดนตรี : สุรสิทธิ์  ศรีสมุทร/ทรงศักดิ์  บัวอ่อน

ศักดิ์แห่งเรา ริ้วธงฟ้าเทาสง่า
ประจักษ์ตา เน้นแนวปรัชญาหลอมใจรวมกัน
 ดูสีเทางามเด่น เปรียบเป็นสมองตรองดู
 รู้คิดแนวทางสร้างสรรค์
 มองฟ้าอันกว้างใหญ่ นั่นคือ สีฟ้าอำาไพ
 หัวใจคิดไกลเหนือกว่า
ล้วนน้อมระลึก พร้อมยึดปัญญา
และมีจริยธรรมนำาพัฒนา
ทั้งรู้ลึกซึ้ง  พร้อมทั้งจรรยา
เด่นตาดั่งปาริชาตเบ่งบาน
 มหาวิทยาลัย เด่นนามทักษิณเกรียงไกร
 คล้องใจทุกดวงผูกพัน
 มหาวิทยาลัย แห่งแดนทักษิณอำาไพ
 รวมใจทุกคนเหมือนหนึ่ง
จิตแห่งเรา รักธงฟ้าเทาสง่า
จะรักษาไว้ โดยศรัทธานิรันดร์




