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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกติ  รวมตลอดหลักสูตรของแตละแผน 

       แผนปกต ิ  ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 

       แผนสหกิจศกึษา  ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 แผนปกติ 

 (1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป      30 หนวยกติ 

   - กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร     12 หนวยกิต 

   - กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    9 หนวยกิต 

   - กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร    6 หนวยกิต 

   - กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม     3 หนวยกิต 

 (2) หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา    98 หนวยกติ 

   - วชิาแกน        30 หนวยกิต 

   - วชิาเอก   ไมนอยกวา    68 หนวยกิต 

    - วชิาเอกบังคับ       56 หนวยกิต 

    - วชิาเอกเลอืก  ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 

   - วชิาโท (ถาม)ี  ไมนอยกวา    15 หนวยกิต  

 (3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา    6 หนวยกติ 

 แผนสหกจิศกึษา 

 (1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป      30 หนวยกติ 

   - กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร     12 หนวยกิต 

   - กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    9 หนวยกิต 

   - กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร    6 หนวยกิต 

   - กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม     3 หนวยกิต 

 (2) หมวดวชิาเฉพาะ  ไมนอยกวา    99 หนวยกติ 

   - วชิาแกน        30 หนวยกิต 

   - วชิาเอก   ไมนอยกวา    69 หนวยกิต 

    - วชิาเอกบังคับ       57 หนวยกิต 

    - วชิาเอกเลอืก  ไมนอยกวา    12 หนวยกิต 

    - วชิาโท (ถาม)ี  ไมนอยกวา    15 หนวยกิต  

 (3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา    6 หนวยกติ 
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3.1.3 กระบวนวชิา 

 แผนปกต ิ(Regular Plan) 

 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป       30 หนวย

กติ 

   General Education       30 Credits 

   1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร      12 หนวย

กติ 

     Language and Communication     12 Credits 

          001101 ม.อ.101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1              3(3-0-6) 

     ENGL 101 Fundamental English 1 

    001102 ม.อ.102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                       3(3-0-6) 

     ENGL 102 Fundamental English 2 

    001201 ม.อ.201  การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีน   3(3-0-6) 

       อยางมปีระสทิธผิล    

     ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

    001225 ม.อ.225  ภาษาอังกฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

     ENGL 225 English in Science and Technology Contexts 

   1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     9 หนวยกติ 

            Humanities and Social Sciences   9 Credits  

    703103 บธ.กจ.103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน  3(3-0-6) 

     MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

    และเลอืกเรียนอกี 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาดังตอไปนี้ 

    Select any two courses from the followings: 

    013110 ม.จว.110 จติวทิยากับชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

     PSY 110  Psychology and Daily Life 

    127100 ร.ปค.100 การเมอืงในชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

     GOV 100 Politics in Everyday Life 

    154104 ส.ภม.104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

     GEO  104 Environmental Conservation 

    176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม   3(3-0-6) 
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     LAGE 100 Law and Modern World 

    701103 บธ.บช.103 การบัญชีทั่วไป     3(3-0-6) 

     ACC 103 General Accounting 

    751100 ศศ.100  เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน   3(3-0-6) 

     ECON 100 Economics for Everyday Life 

    851100 สม.100  การสื่อสารเบื้องตน    3(3-0-6) 

     MC 100  Introduction to Communication 

 

   1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร     6 หนวยกติ 

    Science and Mathematics      6 Credits 

    201110 ว.วท.110 คณติศาสตรบูรณาการ    3(3-0-6) 

     SC 110  Integrated Mathematical Sciences 

    201111 ว.วท.111 โลกแหงวทิยาศาสตร    3(3-0-6) 

     SC 111  The World of Science 

 

      1.4 กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม     3 หนวยกติ 

    Activities Based Course       3 Credits 

    201191 ว.วท.191 การเรียนรูผานกิจกรรม    2(0-6-0) 

     SC 191  Learning Through Activities 

    และเลอืกเรียนอกี 1 หนวยกิต จากกลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมดังตอไปนี้ 

   and choose 1 course from the followings: 

    057121 ศ.ล.121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 121 Football for Life and Exercise 

    057122 ศ.ล. 122 วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

    057123 ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

     EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

     

    057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

     EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

    057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

     EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

    057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

    057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 
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     EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

    057129 ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

     EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

    057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

    201192 ว.วท.192 ดอยสุเทพศกึษา     1(0-3-0) 

     SC 192  Doi Suthep Study 

    หรอืกระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

or additional learning through activity subjects offered in Chiang Mai University. 

 

 2. หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา    98 หนวย

กติ 

         Field of Specialization               a minimum of   98 Credits 

   2.1 วชิาแกน        30 หนวย

กติ 

     Core Courses        30 Credits 

    202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1                                  3(3-0-6) 

             BIOL 101 Basic Biology 1  

          202103 ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1                                  1(0-3-0) 

             BIOL 103 Biology Laboratory 1     

                     203111 ว.คม.111 เคม ี1      3(3-0-6) 

     CHEM 111 Chemistry 1 

    203113 ว.คม. 113 เคม ี2                                                       3(3-0-6) 

     CHEM 113 Chemistry 2 

    203115 ว.คม.115 ปฏบิัตกิารเคม ี1     1(0-3-0) 

     CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

                      203117 ว.คม. 117 ปฏบิัตกิารเคม ี2                                            1(0-3-0) 

                     CHEM 117         Chemistry Laboratory 2 

    204101 ว.คพ.101 คอมพวิเตอรเบื้องตน    3(2-2-5) 

     CS 101  Introduction to Computer 

    205103 ว.ธณ.103 ธรณวีทิยากายภาพ    4(3-3-6) 

     GEOL 103 Physical Geology 

    206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

     MATH 111 Calculus 1 

    207117 ว.ฟส.117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1    1(0-3-0) 



6 
 

     PHYS 117 Physics Laboratory 1 

    207187 ว.ฟส.187 ฟสกิส 1      3(3-0-6) 

     PHYS 187 Physics 1 

    218101 ว.อณ.101 อัญมณวีทิยาเบื้องตน    4(3-3-6) 

     GEM 101 Introduction to Gemology 

 

   2.2 วชิาเอก   ไมนอยกวา    68 หนวย

กติ 

      Major    a minimum of    68 Credits 

โดยในจํานวนนี้ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 300 และ 400 และอยาง

นอย 18 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป 

Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 credits must be 

from the advanced level courses (300-400) of which at least 18 credits must be from the 400 level 

courses or upper. 

 

    2.2.1 วชิาเอกบังคับ       56 หนวย

กติ 

            Requirements       56 Credits 

    218233 ว.อณ.233 ผลกึศาสตรเบื้องตน    3(2-3-4) 

     GEM 233 Introduction to Crystallography 

                       218234 ว.อณ.234 วทิยาแรสําหรับอัญมณวีทิยา   3(2-3-4) 

     GEM 234 Descriptive Mineralogy for Gemology 

                     218235 ว.อณ.235 ผลกึศาสตรทางแสง    3(2-3-4) 

     GEM 235 Optical Crystallography 

    218236 ว.อณ.236 หลักมูลทางเคมขีองอัญมณวีทิยา   3(3-0-6) 

     GEM 236 Chemical Fundamentals of Gemology 

    218244 ว.อณ.244 วทิยาหนิและศลิาวรรณนา   3(2-3-4) 

     GEM 244 Lithology and Petrography 

    218262 ว.อณ.262 แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย   2(2-0-4) 

     GEM 262 Gemstone Deposits in Thailand 

    218310 ว.อณ.310 การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา  2(0-12-0) 

     GEM 310 Field Gemology 

    218321 ว.อณ.321 การตรวจพสิูจนอัญมณ ี    4(3-3-6) 

     GEM  321 Gems Identification 

    218323 ว.อณ.323 อัญมณอีนิทรีย     2(2-0-4) 
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     GEM  323 Organic Gems 

    218351 ว.อณ.351 การจัดลําดับคุณภาพเพชร   3(2-3-4) 

     GEM  351 Diamond Grading 

    218352 ว.อณ.352 การจัดลําดับคุณภาพพลอย   3(2-3-4) 

     GEM  352 Coloured Stones Grading 

    218362 ว.อณ.362 แหลงแรรัตนชาติ     3(3-0-6) 

     GEM  362 Gemstone Deposits 

    218372 ว.อณ.372 อัญมณสีังเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ 

       และอัญมณปีระกบ    3(2-3-4) 

     GEM 372 Synthetic Imitated and Assembled Gems 

    218382 ว.อณ.382 การผลติเครื่องประดับ    4(3-3-6) 

     GEM  382 Jewelry Production 

    218471 ว.อณ.471 การเพิ่มคุณคาของรัตนชาต ิ   3(2-3-4) 

     GEM 471 Gemstone Enhancements 

    218495 ว.อณ.495 สัมมนา      1(1-0-2) 

     GEM 495 Seminar 

    218497 ว.อณ.497 การฝกงานในอุตสาหกรรมอัญมณี 

       และเครื่องประดับ    2(0-12-0) 

     GEM 497 Training in Gems and Jewelry Industry 

    218499 ว.อณ.499 โครงงานอัญมณวีทิยา    3(0-9-0) 

     GEM 499 Gemology Project 

    703202 บธ.กจ.202 หลักการจัดการและองคการ   3(3-0-6) 

     MGMT 202 Principles of Management and Organization 

    703244 บธ.กจ.244 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน  3(3-0-6) 

     MGMT 244 Production and Operations Management 

 

   2.2.2 วชิาเอกเลอืก  ไมนอยกวา    12 หนวยกติ 

            Electives  a minimum of    12 Credits 

    โดยเลอืกเรียนจากกระบวนวชิาดังตอไปนี้ 

    Choose any course from the following: 

    218472 ว.อณ.472 การเจยีระไน     3(2-3-4) 

     GEM 472 Gem Faceting 

    218473 ว.อณ.473 การชุบเคลอืบผวิดวยไฟฟา   3(2-3-4) 

     GEM 473 Electroplating 

    218474 ว.อณ.474 โลหะในเครื่องประดับ    3(3-0-6) 
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     GEM 474 Metals in Jewelry 

    218475 ว.อณ.475 การวเิคราะหอัญมณดีวยเทคนคิขัน้สูง  3(2-3-4) 

     GEM 475 Advanced Techniques of Gem Analysis 

    218481 ว.อณ.481 ธุรกิจเก่ียวกับอัญมณแีละเครื่องประดับ  3(3-0-6) 

     GEM 481 Gems and Jewelry Industry 

    218483 ว.อณ.483 การออกแบบเครื่องประดับ   3(2-3-4) 

     GEM 483 Gems and Jewelry Design 

    218486 ว.อณ.486 การตดิตอในธุรกิจอัญมณแีละเครื่องประดับ 3(3-0-6) 

     GEM 486 Gems and Jewelry Business Correspondence 

    218496 ว.อณ.496 หัวขอเฉพาะทางอัญมณวีทิยา   3(3-0-6) 

     GEM 496 Selected Topics in Gemology 

    และกระบวนวชิาอื่นระดับ 300-400 ที่เปดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวชิา 

    and other 300-400 level courses in the field that will be offered in the future. 

 

   2.3 วชิาโท (ถาม)ี  ไมนอยกวา     15 หนวย

กติ 

      Minor (if any)  a minimum of      15 Credits 

      นักศกึษาที่ประสงคจะเรียนวชิาโท อาจเลอืกเรียนวชิาโทในสาขาใดก็ไดที่เปดสอนตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม เรื่อง วชิาโทที่เปดสอนสําหรับนักศกึษามหาวทิยาลัยเชียงใหม ไมนอยกวา 15 

หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวชิาเอก 

      Students who wishes to have minor may take courses corresponding to any minor 

listed in Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU students for at least 

15 credits with approval of an academic advisor.   

 

 3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา     6 หนวยกติ 

   Free Electives  a minimum of     6 Credits 

   เลอืกเรียนจากกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนอืจากวชิาเอกและวชิาโท (ถาม)ี ไมนอยกวา 6 หนวย

กิต 

   At least 6 credits of elective courses, taken outside the major and minor (if any), are 

required. 

 

 4. จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  134 หนวย

กติ 

   Total      a minimum of  134 Credits 
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 แผนสหกจิศกึษา ( Cooperative Education Plan) 

 1. หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป        30 หนวย

กติ 

   General Education       30 Credits 

   1.1 กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร      12 หนวย

กติ 

    Language and Communication     12 Credits 

          001101 ม.อ.101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1              3(3-0-6) 

     ENGL 101 Fundamental English 1 

    001102 ม.อ.102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                       3(3-0-6) 

     ENGL 102 Fundamental English 2 

    001201 ม.อ.201  การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีน   3(3-0-6) 

       อยางมปีระสทิธผิล    

     ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

    001225 ม.อ.225  ภาษาอังกฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

     ENGL 225 English in Science and Technology Contexts 

 

   1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     9 หนวยกติ 

            Humanities and Social Sciences   9 Credits  

    703103 บธ.กจ.103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน  3(3-0-6) 

     MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

    และเลอืกเรียนอกี 2 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาดังตอไปนี้ 

    Select any two courses from the followings: 

    013110 ม.จว.110 จติวทิยากับชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

     PSY 110  Psychology and Daily Life 

    127100 ร.ปค.100 การเมอืงในชีวติประจําวัน    3(3-0-6) 

     GOV 100 Politics in Everyday Life 

    154104 ส.ภม.104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

     GEO  104 Environmental Conservation 

    176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม   3(3-0-6) 

     LAGE 100 Law and Modern World 

    701103 บธ.บช.103 การบัญชีทั่วไป     3(3-0-6) 
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     ACC 103 General Accounting 

    751100 ศศ.100  เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน   3(3-0-6) 

     ECON 100 Economics for Everyday Life 

    851100 สม.100  การสื่อสารเบื้องตน    3(3-0-6) 

     MC 100  Introduction to Communication 

 

   1.3 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร     6 หนวยกติ 

    Science and Mathematics      6 Credits 

    201110 ว.วท.110 คณติศาสตรบูรณาการ    3(3-0-6) 

     SC 110  Integrated Mathematical Sciences 

    201111 ว.วท.111 โลกแหงวทิยาศาสตร    3(3-0-6) 

     SC 111  The World of Science 

 

  1.4 กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม                3 หนวยกติ 

    Activities Based Courses       3 Credits 

    201191 ว.วท.191 การเรียนรูผานกิจกรรม    2(0-6-0) 

     SC 191  Learning Through Activities 

    และเลอืกเรียนอกี 1 หนวยกิต จากกลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมดังตอไปนี้ 

   and choose 1 course from the followings: 

    057121 ศ.ล.121  ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 121 Football for Life and Exercise 

    057122 ศ.ล. 122 วายน้ําเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

    057123 ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

     EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

    057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

     EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

    057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

     EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

    057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตันเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

    057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

    057129 ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

     EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 
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    057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  1(1-0-2) 

     EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

    201192 ว.วท.192 ดอยสุเทพศกึษา     1(0-3-0) 

     SC 192  Doi Suthep Study 

     

    หรอืกระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

or additional learning through activity subjects offered in Chiang Mai University. 

 

 2. หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา    99 หนวย

กติ 

         Field of Specialization               a minimum of   99 Credits 

   2.1 วชิาแกน        30 หนวย

กติ 

     Core Courses        30 Credits 

    202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1                                  3(3-0-6) 

             BIOL 101 Basic Biology 1  

          202103 ว.ชว. 103 ปฏบิัตกิารชีววทิยา 1                                  1(0-3-0) 

             BIOL 103 Biology Laboratory 1     

                     203111 ว.คม.111 เคม ี1      3(3-0-6) 

     CHEM 111 Chemistry 1 

    203113 ว.คม. 113 เคม ี2                                                       3(3-0-6) 

     CHEM 113 Chemistry 2 

    203115 ว.คม.115 ปฏบิัตกิารเคม ี1     1(0-3-0) 

     CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

                      203117 ว.คม. 117 ปฏบิัตกิารเคม ี2                                            1(0-3-0) 

                     CHEM 117         Chemistry Laboratory 2 

    204101 ว.คพ.101 คอมพวิเตอรเบื้องตน    3(2-2-5) 

     CS 101  Introduction to Computer 

    205103 ว.ธณ.103 ธรณวีทิยากายภาพ    4(3-3-6) 

     GEOL 103 Physical Geology 

    206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) 

     MATH 111 Calculus 1 

    207117 ว.ฟส.117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1    1(0-3-0) 

     PHYS 117 Physics Laboratory 1 

    207187 ว.ฟส.187 ฟสกิส 1      3(3-0-6) 
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     PHYS 187 Physics 1 

    218101 ว.อณ.101 อัญมณวีทิยาเบื้องตน    4(3-3-6) 

     GEM 101 Introduction to Gemology 

 

   2.2 วชิาเอก   ไมนอยกวา    69 หนวย

กติ 

      Major    a minimum of    69 Credits 

โดยในจํานวนนี้ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 300 และ 400 และอยาง

นอย 18 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป 

Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 credits must be 

from the advanced level courses (300-400) of which at least 18 credits must be from the 400 level 

courses or upper. 

 

    2.2.1 วชิาเอกบังคับ       57 หนวย

กติ 

            Requirements       57 Credits 

    218233 ว.อณ.233 ผลกึศาสตรเบื้องตน    3(2-3-4) 

     GEM 233 Introduction to Crystallography 

                       218234 ว.อณ.234 วทิยาแรสําหรับอัญมณวีทิยา   3(2-3-4) 

     GEM 234 Descriptive Mineralogy for Gemology 

                     218235 ว.อณ.235 ผลกึศาสตรทางแสง    3(2-3-4) 

     GEM 235 Optical Crystallography 

    218236 ว.อณ.236 หลักมูลทางเคมขีองอัญมณวีทิยา   3(3-0-6) 

     GEM 236 Chemical Fundamentals of Gemology 

    218244 ว.อณ.244 วทิยาหนิและศลิาวรรณนา   3(2-3-4) 

     GEM 244 Lithology and Petrography 

    218262 ว.อณ.262 แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย   2(2-0-4) 

     GEM 262 Gemstone Deposits in Thailand 

    218310 ว.อณ.310 การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา  2(0-12-0) 

     GEM 310 Field Gemology 

    218321 ว.อณ.321 การตรวจพสิูจนอัญมณ ี    4(3-3-6) 

     GEM  321 Gems Identification 

    218323 ว.อณ.323 อัญมณอีนิทรีย     2(2-0-4) 

     GEM  323 Organic Gems 

    218351 ว.อณ.351 การจัดลําดับคุณภาพเพชร   3(2-3-4) 
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     GEM  351 Diamond Grading 

    218352 ว.อณ.352 การจัดลําดับคุณภาพพลอย   3(2-3-4) 

     GEM  352 Coloured Stones Grading 

    218362 ว.อณ.362 แหลงแรรัตนชาติ     3(3-0-6) 

     GEM  362 Gemstone Deposits 

    218372 ว.อณ.372 อัญมณสีังเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ 

       และอัญมณปีระกบ    3(2-3-4) 

     GEM 372 Synthetic Imitated and Assembled Gems 

    218382 ว.อณ.382 การผลติเครื่องประดับ    4(3-3-6) 

     GEM  382 Jewelry Production 

    218471 ว.อณ.471 การเพิ่มคุณคาของรัตนชาต ิ   3(2-3-4) 

     GEM 471 Gemstone Enhancements 

    218495 ว.อณ.495 สัมมนา      1(1-0-2) 

     GEM 495 Seminar 

    218498 ว.อณ.498  สหกิจศกึษา     6 หนวยกิต 

     GEM 498 Cooperative Education 

       703202 บธ.กจ.202 หลักการจัดการและองคการ   3(3-0-6) 

     MGMT 202 Principles of Management and Organization 

    703244 บธ.กจ.244 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน  3(3-0-6) 

     MGMT 244 Production and Operations Management 

 

   2.2.2 วชิาเอกเลอืก  ไมนอยกวา    12 หนวยกติ 

            Electives  a minimum of    12 Credits 

    โดยเลอืกเรียนจากกระบวนวชิาดังตอไปนี้ 

    Choose any course from the following: 

    218472 ว.อณ.472 การเจยีระไน     3(2-3-4) 

     GEM 472 Gem Faceting 

    218473 ว.อณ.473 การชุบเคลอืบผวิดวยไฟฟา   3(2-3-4) 

     GEM 473 Electroplating 

    218474 ว.อณ.474 โลหะในเครื่องประดับ    3(3-0-6) 

     GEM 474 Metals in Jewelry 

    218475 ว.อณ.475 การวเิคราะหอัญมณดีวยเทคนคิขัน้สูง  3(2-3-4) 

     GEM 475 Advanced Techniques of Gem Analysis 

    218481 ว.อณ.481 ธุรกิจเก่ียวกับอัญมณแีละเครื่องประดับ  3(3-0-6) 

     GEM 481 Gems and Jewelry Industry 
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    218483 ว.อณ.483 การออกแบบเครื่องประดับ   3(2-3-4) 

     GEM 483 Gems and Jewelry Design 

    218486 ว.อณ.486 การตดิตอในธุรกิจอัญมณแีละเครื่องประดับ 3(3-0-6) 

     GEM 486 Gems and Jewelry Business Correspondence 

    218496 ว.อณ.496 หัวขอเฉพาะทางอัญมณวีทิยา   3(3-0-6) 

     GEM 496 Selected Topics in Gemology 

    และกระบวนวชิาอื่นระดับ 300-400 ที่เปดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวชิา 

    and other 300-400 level courses in the field that will be offered in the future. 

 

   2.3 วชิาโท (ถาม)ี  ไมนอยกวา     15 หนวย

กติ 

      Minor (if any)  a minimum of      15 Credits 

      นักศกึษาที่ประสงคจะเรียนวชิาโท อาจเลอืกเรียนวชิาโทในสาขาใดก็ไดที่เปดสอนตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม เรื่อง วชิาโทที่เปดสอนสําหรับนักศกึษามหาวทิยาลัยเชียงใหม ไมนอยกวา 15 

หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวชิาเอก 

      Students who wishes to have minor may take courses corresponding to any minor 

listed in Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU students for at least 

15 credits with approval of an academic advisor.   

 

 3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมนอยกวา     6 หนวยกติ 

   Free Electives  a minimum of     6 Credits 

   เลอืกเรียนจากกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนอืจากวชิาเอกและวชิาโท(ถาม)ี ไมนอยกวา 6 หนวย

กิต 

   At least 6 credits of elective courses, taken outside the major and minor (if any), are 

required. 

 

 4. จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  135 หนวย

กติ 

   Total      a minimum of  135 Credits 

 

หมายเหตุ  ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

 รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ ภาควชิา/สาขาวชิา ที่กระบวนวชิานัน้สังกัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้ 
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2.1 เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึงระดับของกระบวนวชิา 

    “1” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 1 

    “2” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 2 

    “3” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 3 

    “4” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 4 

   2.2 เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวชิา 

   2.3 เลขตัวสุดทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 
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 3.1.4 แสดงแผนการศกึษา 

แผนปกต ิ

ช้ันปที่ 1 

ภาคการศกึษาที ่1            หนวยกิต 

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      3 

 ENGL 101 Fundamental English 1 

201110 ว.วท.110 คณติศาสตรบูรณาการ      3 

 SC 110  Integrated Mathematical Sciences 

203111 ว.คม.111 เคม ี1        3 

 CHEM 111 Chemistry 1 

203115 ว.คม.115 ปฏบัิตกิารเคม ี1       1 

 CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1       3 

 MATH 111 Calculus 1 

207117 ว.ฟส.117 ปฏบัิติการฟสกิส 1      1 

 PHYS 117 Physics Laboratory 1 

207187 ว.ฟส.187 ฟสกิส 1        3 

 PHYS 187 Physics 1 

     รวม        17 

ภาคการศกึษาที ่2         หนวยกิต 

001102 ม.อ.102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      3 

 ENGL 102 Fundamental English 2 

201111 ว.วท.111 โลกแหงวทิยาศาสตร      3 

 SC 111  The World of Science 

202101 ว.ชว. 101 ชีววทิยาพื้นฐาน 1       3 

 BIOL 101 Basic Biology 1 

202103 ว.ชว. 103 ปฏบัิติการชีววทิยา 1                                     1 

 BIOL 103 Biology Laboratory 1   

203113 ว.คม.113 เคม ี2                                                                               3 

 CHEM 113 Chemistry 2 

203117 ว.คม.117 ปฏบัิตกิารเคม ี2       1 

            CHEM 117        Chemistry Laboratory 2 

205103 ว.ธณ.103 ธรณวีทิยากายภาพ      4 

 GEOL 103 Physical Geology 

กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม        1 
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Activities Based Course          

     รวม        19 

 

ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล  3 

 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

218101 ว.อณ.101 อัญมณวีทิยาเบื้องตน      4 

 GEM 101 Introduction to Gemology 

218233 ว.อณ. 233 ผลกึศาสตรเบื้องตน      3 

 GEM 233 Introduction to Crystallography 

218235 ว.อณ. 235 ผลกึศาสตรทางแสง      3 

 GEM 235 Optical Crystallography 

703103 บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน    3 

 MGMT  103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       3 

Humanities and Social Sciences         

     รวม        19 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

001225 ม.อ.225  ภาษาอังกฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   3 

 ENGL 225 English in Science and Technology Contexts 

204101 ว.คพ. 101 คอมพวิเตอรเบื้องตน      3 

 CS 101  Introduction to Computer 

218234 ว.อณ. 234 วทิยาแรสําหรับอัญมณวีทิยา     3 

 GEM 234 Descriptive Mineralogy for Gemology 

218236 ว.อณ. 236 หลักมูลทางเคมขีองอัญมณวีทิยา     3 

 GEM 236 Chemical Fundamentals of Gemology 

218244 ว.อณ. 244 วทิยาหนิและศลิาวรรณนา     3 

 GEM 244 Lithology and Petrography 

218262 ว.อณ. 262 แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย     2 

 GEM 262 Gemstone Deposits in Thailand 

     รวม        17 

ภาคฤดูรอน           หนวยกติ 

218310 ว.อณ. 310 การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา    2 

 GEM 310 Field Gemology 
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     รวม        2 

 

 

 

ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

218321 ว.อณ. 321 การตรวจพสิูจนอัญมณ ี      4 

 GEM  321 Gems Identification 

218323 ว.อณ. 323 อัญมณอีนิทรีย       2 

 GEM  323 Organic Gems 

218351 ว.อณ. 351 การจัดลําดับคุณภาพเพชร     3 

 GEM  351 Diamond Grading 

703202 บธ.กจ. 202 หลักการจัดการและองคการ     3 

 MGMT 202 Principles of Management and Organization 

วชิาเลอืกเสรี           3 

Free Elective            

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       3 

Humanities and Social Sciences         

     รวม        18 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

201191 ว.วท.  191 การเรียนรูผานกิจกรรม      2 

 SC 191  Learning Through Activities 

218352 ว.อณ. 352 การจัดลําดับคุณภาพพลอย     3 

 GEM  352 Coloured Stones Grading 

218362 ว.อณ. 362 แหลงแรรัตนชาติ       3 

 GEM  362 Gemstone Deposits 

218372 ว.อณ. 372 อัญมณสีังเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ และอัญมณปีระกบ  3 

 GEM 372 Synthetic Imitated and Assembled Gems 

218382 ว.อณ. 382 การผลติเครื่องประดับ      4 

 GEM  382 Jewelry Production 

703244 บธ.กจ. 244 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน    3 

 MGMT 244 Production and Operations Management 

     รวม        18 

ภาคฤดูรอน           หนวยกติ 

218497 ว.อณ. 497 การฝกงานในอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ  2 
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 GEM 497 Training in Gems and Jewelry Industry 

     รวม        2 

 

 

 

ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

218471 ว.อณ. 471 การเพิ่มคุณคาของรัตนชาต ิ     3 

 GEM 471 Gemstone Enhancements 

218495 ว.อณ. 495 สัมมนา        1 

 GEM 495 Seminar 

218499 ว.อณ. 499 โครงงานอัญมณวีทิยา      3 

 GEM 499 Gemology Project 

วชิาเอกเลอืก           6 

Major Elective           

วชิาเลอืกเสรี           3 

Free Elective            

     รวม        12-16 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

218495 ว.อณ. 495 สัมมนา        1 

 GEM 495 Seminar 

218499 ว.อณ. 499 โครงงานอัญมณวีทิยา      3 

 GEM 499 Gemology Project 

วชิาเอกเลอืก           6 

Major Elective           

     รวม        6-10 

 

หมายเหตุ  กระบวนวชิา ว.อณ. 495 และ ว.อณ. 499 อาจเลอืกลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที่ 1 หรอืภาค

การศกึษาที่ 2 ของช้ันปที่ 4 
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แผนสหกจิศกึษา 

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      3 

 ENGL 101 Fundamental English 1 

201110 ว.วท.110 คณติศาสตรบูรณาการ      3 

 SC 110  Integrated Mathematical Sciences 

203111 ว.คม.111 เคม ี1        3 

 CHEM 111 Chemistry 1 

203115 ว.คม.115 ปฏบัิตกิารเคม ี1       1 

 CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1       3 

 MATH 111 Calculus 1 

207117 ว.ฟส.117 ปฏบัิตกิารฟสกิส 1      1 

 PHYS 117 Physics Laboratory 1 

207187 ว.ฟส.187 ฟสกิส 1        3 

 PHYS 187 Physics 1 

     รวม        17 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

001102 ม.อ.102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      3 

 ENGL 102 Fundamental English 2 

201111 ว.วท.111 โลกแหงวทิยาศาสตร      3 

 SC 111  The World of Science 

202101 ว.ชว. 101 ชวีวทิยาพื้นฐาน 1       3 

 BIOL 101 Basic Biology 1 

202103 ว.ชว. 103 ปฏบัิตกิารชวีวทิยา 1                                    1 

 BIOL 103 Biology Laboratory 1   

203113 ว.คม.113 เคม ี2                                                                               3 

 CHEM 113 Chemistry 2 
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203117 ว.คม.117 ปฏบัิตกิารเคม ี2       1 

            CHEM 117        Chemistry Laboratory 2 

205103 ว.ธณ.103 ธรณวีทิยากายภาพ      4 

 GEOL 103 Physical Geology 

กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม        1 

Activities Based Course          

     รวม        19 

 

ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล  3 

 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

218101 ว.อณ.101 อัญมณวีทิยาเบื้องตน      4 

 GEM 101 Introduction to Gemology 

218233 ว.อณ. 233 ผลกึศาสตรเบื้องตน      3 

 GEM 233 Introduction to Crystallography 

218235 ว.อณ. 235 ผลกึศาสตรทางแสง      3 

 GEM 235 Optical Crystallography 

703103 บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน    3 

 MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       3 

Humanities and Social Sciences         

     รวม        19 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

001225 ม.อ.225  ภาษาอังกฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   3 

 ENGL 225 English in Science and Technology Contexts 

204101 ว.คพ. 101 คอมพวิเตอรเบื้องตน      3 

 CS 101  Introduction to Computer 

218234 ว.อณ. 234 วทิยาแรสําหรับอัญมณวีทิยา     3 

 GEM 234 Descriptive Mineralogy for Gemology 

218236 ว.อณ. 236 หลักมูลทางเคมขีองอัญมณวีทิยา     3 

 GEM 236 Chemical Fundamentals of Gemology 

218244 ว.อณ. 244 วทิยาหนิและศลิาวรรณนา     3 

 GEM 244 Lithology and Petrography 

218262 ว.อณ. 262 แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย     2 
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 GEM 262 Gemstone Deposits in Thailand 

     รวม        17 

ภาคฤดูรอน           หนวยกติ 

218310 ว.อณ. 310 การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา    2 

 GEM 310 Field Gemology 

     รวม        2 

 

 

 

ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

218321 ว.อณ. 321 การตรวจพสิูจนอัญมณ ี      4 

 GEM  321 Gems Identification 

218323 ว.อณ. 323 อัญมณอีนิทรีย       2 

 GEM  323 Organic Gems 

218351 ว.อณ. 351 การจัดลําดับคุณภาพเพชร     3 

 GEM  351 Diamond Grading 

703202 บธ.กจ. 202 หลักการจัดการและองคการ     3 

 MGMT 202 Principles of Management and Organization 

วชิาเลอืกเสรี           3 

Free Elective            

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       3 

Humanities and Social Sciences         

     รวม        18 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

201191 ว.วท.  191 การเรียนรูผานกิจกรรม      2 

 SC 191  Learning Through Activities 

218352 ว.อณ. 352 การจัดลําดับคุณภาพพลอย     3 

 GEM  352 Coloured Stones Grading 

218362 ว.อณ. 362 แหลงแรรัตนชาติ       3 

 GEM  362 Gemstone Deposits 

218372 ว.อณ. 372 อัญมณสีังเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ และอัญมณปีระกบ  3 

 GEM 372 Synthetic Imitated and Assembled Gems 

218382 ว.อณ. 382 การผลติเครื่องประดับ      4 
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 GEM  382 Jewelry Production 

703244 บธ.กจ. 244 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน    3 

 MGMT 244 Production and Operations Management 

     รวม        18 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศกึษาท่ี 1         หนวยกติ 

218471 ว.อณ. 471 การเพิ่มคุณคาของรัตนชาต ิ     3 

 GEM 471 Gemstone Enhancements 

218495 ว.อณ. 495 สัมมนา        1 

 GEM 495 Seminar 

วชิาเอกเลอืก           12 

Major Elective           

วชิาเลอืกเสรี           3 

Free Elective           

    รวม        19 

ภาคการศกึษาท่ี 2         หนวยกติ 

218498 ว.อณ. 498 สหกิจศกึษา       6 

 GEM 498 Cooperative Education   

    รวม        6 

 

3.1.5. คําอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

   ระบุไวในภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 

คณะมนุษยศาสตร 

ม.อ. 101 (001101) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

 ENGL 101 Fundamental English 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏสัิมพันธในชีวติประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนในระดับ

เบ้ืองตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and writing skills 

in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 102 (001102) ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2     3(3-0-6) 

 ENGL 102 Fundamental English 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏสัิมพันธในชีวติประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนในระดับท่ี

ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 201 (001201) การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมีประสทิธผิล  3(3-0-6) 

 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวเิคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขยีนอยางมี

ประสทิธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน 

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing on 

topics of students’ interests. 

 

ม.อ. 225 (001225) ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 ENGL 225 English in Science and Technology Context 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ม.อ. 102  (001201) หรือตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 แนะนํา: สําหรับนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร และคณะวศิวกรรมศาสตร 

 ทักษะ องคประกอบ และหนาท่ีของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในบริบททาง

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 Specific language functions, components and skills for effective communication in science and 

technology contexts. 

 

ม.จว. 110 (013110) จิตวทิยากับชวีติประจําวัน     3(3-0-6) 

 PSY 110  Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

แนะนํา  :   สําหรับนักศึกษาท่ีไมใชวชิาเอก 

 จติวทิยากับชีวติประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ปจจยัดาน

สังคม 

 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

คณะศกึษาศาสตร 

ศ.ล.121 (057121) ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(1-0-2) 

 EDPE 121 Football for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาฟุตบอล การเลน

ฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกฬีาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กติกาท่ัวไปในการเลนกฬีาฟุตบอล การ

วเิคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลน

และผูดูท่ีดใีนกฬีาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in each 

position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and participation in 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 122 (057122) วายน้ําเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(1-0-2) 

 EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาวายน้ํา หลักการ

หายใจและการเคลื่อนไหวในนํ้า การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายนํ้าทาตางๆ การชวยเหลอืผูไดรับอันตราย

ตางๆ จากการวายน้ํา การวเิคราะหการทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพือ่สุขภาพและการเขารวมการแขงขันวายน้ํา

ในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาวายนํ้า 

 The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles of breathing and 

movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others from dangers in swimming. 

Swimming for health and participation in competition at different levels. Benefits and etiquette for players and 

spectators. 

 

ศ.ล. 123 (057123) วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

 EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 
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เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีา

วอลเลยบอล การวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการเลนวอลเลยบอล กติกา

ท่ัวไปและการนับคะแนนในกฬีาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกฬีาวอลเลยบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการ

แขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ  ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผู

ดูท่ีดใีนกฬีาวอลเลยบอล 

 The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to play in 

each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring Volleyball. Playing 

Volleyball in different styles. Analysis of VAlleyball matches and participation in Volleyball competition at different 

levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 125 (057125) กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2)

 EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายในลักษณะตางๆ 

การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสยีงดนตรี การเตนรําพื้นเมอืงของประเทศตางๆ การเตนลลีาศใน

จังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะหทาทางการเตนลลีาศจังหวะตางๆ การ

รวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

 The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in different styles. 

Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and social dances 

etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance parties. 

 

ศ.ล. 126 (057126) บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2)

 EDPE 126 Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีา

บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกฬีาบาสเกตบอล กติกาการเลน

บาสเกตบอลท่ัวไป การประยุกตเลนกฬีาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันบาสเกตบอลและ

การเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาบาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to play in 

different positions, safety, and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of Basketball matches 

and participitation in Basketball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 127 (057127) แบดมินตันเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(1-0-2) 

 EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี
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 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมนิตัน การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาแบดมนิตัน 

การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกแบดมนิตันในลักษณะตางๆ กติกาแบดมนิตันท่ัวไปและการนับ

คะแนนในกฬีาแบดมนิตัน การประยุกตเลนกฬีาแบดมนิตันในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันแบดมนิตัน

และการเขารวมแขงขันแบดมนิตันในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาแบดมนิตัน  

 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to hold the 

racquet and body movements to hit the shuttlecock. Ruless and scoring in Badminton. Playing Badminton in 

different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 128 (057128) เทนนสิเพือ่ชวีติและการออกกําลังกาย    1(1-0-2) 

 EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาเทนนิส การจับไม

และการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทนนิสในลักษณะตางๆ กติกาเทนนิสท่ัวไปและการนับคะแนนในกฬีา

เทนนิส การประยุกตเลนกฬีาเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทนนิสและการเขารวมการแขงขัน

เทนนิสในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีาเทนนิส 

 The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

racquet and body movements to hit the tennis ball. Ruless and scoring in Tennis. Playing Tennis in different 

styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 129 (057129) เทเบลิเทนนสิเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย   1(1-0-2) 

 EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกฬีาเทเบิลเทนนิส การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีาเทเบิล

เทนนิส การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตีลูกเทเบิลเทนนสิในลักษณะตางๆ กติกาท่ัวไปและการนับ

คะแนนในกฬีาเทเบิลเทนนิส การประยุกตเลนกฬีาเทเบิลเทนนิสในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทเบิล

เทนนิสและการเขารวมแขงขันเทเบิลเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีา

เทเบิลเทนนิส 

 The principles of exercise for health by playing Table Tennis. Warm up and cool down. How to hold the 

racket and body movements to play Table Tennis. Ruless and scoring in Table Tennis. Playing Table Tennis in 

different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation in Table Tennis competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 130 (057130) กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย    1(1-0-2) 

 EDPE 130 Golf for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี
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 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกฬีากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีากฬีากอลฟ 

การจับไม ทาทางการตลูีกและการยนืในกฬีากอลฟในลักษณะตางๆ กตกิาการเลนกอลฟท่ัวไปและการนับคะแนนใน

กฬีากอลฟ การประยุกตเลนกฬีากอลฟในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหทาทางในการตกีอลฟและการเขารวมแขงขัน

กอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดใีนกฬีากอลฟ 

 The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to hold Golf club, 

stance and position in Golf. Ruless and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. Analysis of stance and 

position and participate in Golf competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

ร.ปค.100 (127100) การเมืองในชวีติประจําวัน     3(3-0-6) 

 GOV 100 Politics in Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 หนาท่ีของพลเมอืงในระดับทองถิ่น ระดับรัฐและระดับโลก  ความเปนประชาธิปไตย  หนาท่ีของพลเมอืงใน

การมสีวนรวมทางการเมอืง  การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ  ผลกระทบของการเมอืงโลกท่ีมตีอ

ชีวติประจําวัน  บทบาทหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ  การคาเสรี  การดํารงชีวติในภาวะโลกาภิวัตน 

Citizenship and duties of citizen in local level, state level and inetrnational level, political participation, 

self-rule, decentralization, the impact of international politics toward people, the role of international 

organizations, free trade and globalization. 

 

คณะสังคมศาสตร 

ส.ภม. 104 (154104) การอนุรักษสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

 GEO  104 Environmental Conservation 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเนนในเร่ือง ดนิ ปาไม นํ้า แร สัตวปา 

มนุษย พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศนธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนวธีิการอนุรักษและมาตรการในการ

อนุรักษท่ีจําเปนสําหรับประเทศไทย 

 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, forest, 

water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation measures necessary for 

Thailand. 

 

คณะนติศิาสตร 

น.ศท.100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม     3(3-0-6) 

 LAGE 100 Law and Modern World 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 แนวคดิทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวางประเทศ 

กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสทิธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถิ่น ระดับสังคมเมอืง และ

บทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวเิคราะหปญหาจากกรณศึีกษาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม 
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 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. Law and 

local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles of law in the 

globalized era. Analysis of issues derived from case studies relating to law and modern world. 

คณะวทิยาศาสตร 

ว.วท. 110 (201110) คณติศาสตรบูรณาการ      3(3-0-6) 

 SC 110  Integrated Mathematical Sciences 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 วทิยาการคอมพิวเตอรในชีวติประจําวัน ประวัตขิองการคํานวณ อินเทอรเน็ต สถิติในชีวิตประจําวัน สถิติกับ

การแกปญหาในชีวิตประจําวัน ความนาจะเปนเพื่ออธิบายปรากฏการณตาง ๆ การจําลอง ตัวอยางของแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร การดําเนินการเมทริกซและการประยุกต การหาคาเหมาะสมท่ีสุด การแทนขอมูล ปญญาประดิษฐ

และการเรียนรูของเคร่ือง การเรียงลําดับและการคนหา สถติิเพื่อการตัดสนิใจ 

 Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday life, statistics for 

solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena, simulation, examples of 

mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, data representation, artificial 

intelligence and machine learning, sorting and searching, statistics for decision making. 

 

ว.วท. 111 (201111) โลกแหงวทิยาศาสตร      3(3-0-6) 

 SC 111  The World of Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 บทนํา ความหมายของวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม กระบวนการทางวทิยาศาสตร กจิกรรมกลุมเกี่ยวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวติประจําวัน 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัเศรษฐกจิ วทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยกีบัสังคม วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกับวัฒนธรรม 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชุมชนทองถิ่น วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาท่ีย่ังยนื หรือหัวขออืน่ๆ ตามความสนใจของนักศึกษา และการนําเสนอใน

หองเรียน 

 Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, Group 

activities about science and technology in daily life, science and technology and country development, economy, 

society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable development, or other topics 

depending on students’ interests, and class presentations. 

 

ว.วท.191 (201191) การเรยีนรูผานกิจกรรม      2(0-6-0) 

 SC 191  Learning Through Activities 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 การเขารวมกจิกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคณุภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณชีวติตางๆ

ท่ีถูกจัดขึ้นท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย เปนสวนประกอบท่ีดท่ีีทําใหนักศึกษามสีวนรวมในชวงเวลาของ

การศึกษาในมหาวทิยาลัย  กจิกรรมตางๆเหลาน้ีสามารถทําใหนักศึกษาประยุกตใชการเรียนรูจากกจิกรรมตางๆ ไป
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พัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจติสํานึกท่ีด ี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย  มกีารพัฒนาบุคลกิภาพ เขาใจการ

ทํางานเปนทีม  มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคตไดอยางมคีวามสุขท้ัง

รางกายและจติใจ  พรอมท้ังมจีติสาธารณะ สํานึกและรับผดิชอบตอตนเอง และสังคม  

Activities to promote skills/moral and ethical behaviors inaddition to development of personality, art and 

culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based economy by students under 

superviosn of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations. 

 

ว.วท.192 (201192) ดอยสุเทพศกึษา       1(0-3-0) 

 SC 192  Doi Suthep Study 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  : ไมม ี

 ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มติิ คอื มติิทางกายภาพ : ธรณวีทิยา  มติิทางชีวภาพ : ระบบนเิวศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ  มติทิางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และมติิทางการอนุรักษ : พื้นท่ี

อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 Studying Doi Suthep in 4 aspects : physical-geology, biology, ecosystems and biodiversity; social and 

cultural-religion and anthropology; and conservation-conservation area, forest restoration, eco-tourism, and 

relationships between Doi Suthep and Chiang Mai University 

 

ว.ชว. 101 (202101)  ชวีวทิยาพื้นฐาน 1     3(3-0-6) 

BIOL 101  Basic Biology 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

บทนํา ระเบียบวธีิการทางวทิยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมชีีวติ การจัดระบบสิ่งมชีีวติ สารเคมขีอง

สิ่งมชีีวติ เซลลและเมแทบอลซิึม พันธุศาสตรและอณูพันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของ

สิ่งมชีีวติ โครงสรางและหนาท่ีของพชื โครงสรางและหนาท่ีของสัตว และ นิเวศวทิยาและพฤติกรรม 

 Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, chemical of life, 

cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, diversity of life, structure and 

function of plant, structure and function of animal, and ecology and behavior. 

 

ว.ชว. 103 (202103)  ปฏบิัตกิารชวีวทิยา 1     1(0-3-0)

 BIOL 103  Biology Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   :   ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.ชว. 101 (202101) 

กลองจุลทรรศน โครงสรางและหนาท่ีของเซลล การหายใจระดับเซลล การแบงเซลล พันธุศาสตร 

ววัิฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมชีีวติ เนื้อเยื่อพชื เนื้อเยื่อสัตว พฤตกิรรม และนเิวศวทิยาประชากร 

Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, evolution and 

biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology. 

 

ว.คม.111 (203111) เคมี 1        3(3-0-6) 

 CHEM 111 Chemistry 1 
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เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 บทนําและปริมาณสัมพันธทางเคม ี โครงสรางอะตอม พันธะเคมใีนสารประกอบประเภทตางๆ สมดุลเคม ี

อุณหพลศาสตรเชิงเคม ีเคมไีฟฟา สารละลายและคอลลอยด กรด-เบส และจลนศาสตรเชิงเคม ี 

 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, 

chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, acid-bases and 

chemical kinetics. 

 

ว.คม. 113 (203113)    เคมี 2       3(3-0-6)

 CHEM 113  Chemistry 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ว.คม. 111 (203111) 

แกส ของเหลวและของแข็ง ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซชัิน สารประกอบโคออรดเินชัน สมดุลการ

ละลายของเกลอืและสมดุลการเกดิสารเชิงซอน เคมนิีวเคลยีร เคมอิีนทรีย สารชีวโมเลกุล โลกของเคม ี

Gases, liquids and solids, representative elements and transition metals, coordination compounds, 

equilibria of salt solubility and complex formation, nuclear chemistry, organic chemistry, biomolecules and world 

of chemistry. 

 

ว.คม. 115 (203115)   ปฏบิัติการเคมี 1      1(0-3-0) 

CHEM 115  Chemistry Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :    ลงทะเบียนเรียนพรอมกบั ว.คม. 111 (203111)  

เทคนิคตางๆ ในหองปฏบัิติการเคม ีปฏกิริิยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สารกําหนดปริมาณ: 

การสังเคราะหแคลเซยีมออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซยีมอะลัมจากอะลูมเินียมฟอยล พันธะเคมแีละโครงสราง

โมเลกุล สมดุลเคมแีละปฏกิริิยาผันกลับ ความรอนของปฏกิริิยา เซลลกัลปวานกิและเซลลความเขมขน อิเล็กโทรลซิสี 

การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยอืกแข็ง สมดุลกรด-เบสและบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส กราฟไท

เทรชัน จลนพลศาสตรเคมี: ปฏกิริิยาไอโอดเินชันของแอซโีตน และการทดลองพิเศษ 

Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: synthesis of 

calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminium foils, chemical bonds and molecular structure, 

chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and concentration cells, electrolysis, 

determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base equilibria and buffers, acid-base tritation, 

titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and special experiments. 

 

ว.คม. 117 (203117)    ปฏบิัตกิารเคมี 2      1(0-3-0) 

CHEM 117          Chemistry Laboratory 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  :     ว.คม. 115 (203115) และลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม. 113 (203113) 

การวเิคราะหเชิงคุณภาพของแคตไอออนกลุม I II III และ IV บางตัว การวเิคราะหเชิงคณุภาพของแคท

ไอออนและแอนไอออนของเกลอืตัวอยาง สถานะออกซเิดชันของแวเนเดยีม สารประกอบโคออรดเินชัน ผลของ

อุณหภูมท่ีิมผีลตอการละลายของเกลอื ผลคูณการละลายของแคลเซยีมซัลเฟต การหาคาคงท่ีของแกส โครงสราง
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ผลกึ การวเิคราะหทางเคมอิีนทรีย การทดสอบคารโบไฮเดรต และโปรตีน การศึกษาปฏกิริิยาซาปอนิฟเคชันของไขมัน 

และการวเิคราะหน้าํเสยี 

Qualitative analysis of some cations of group I, II, III and IV, qualitative analysis of cations and anions in 

unknown salts, oxidation states of vanadium, coordination compounds, effects of temperature on the solubility of 

salts, the solubility product of calcium sulfate, determination of the gas constant, crystal structure, organic 

chemistry analysis, carbohydrates and proteins tests, the study of saponification of fat and wastewater analysis. 

 

ว.คพ. 101 (204101) คอมพวิเตอรเบื้องตน      3(2-2-5) 

 CS 101  Introduction to Computer 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ระบบคอมพวิเตอร การประมวลผลขอมูล ระบบจํานวนและการแทนรหัสขอมูล ผังงานเชิงโครงสรางและ

รหัสเทียม ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรและการสื่อสารขอมูล 

 Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure flowchart and 

pseudocode. Computer programming language and data communication. 

 

ว.ธณ.103 (205103) ธรณวีทิยากายภาพ      4(3-3-6) 

 GEOL 103 Physical Geology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 ธรรมชาตแิละโครงสรางของวัตถุท่ีเปนสวนประกอบของโลก และกระบวนการตางๆ ท่ีทําใหเกดิการ

เปลี่ยนแปลงรูปรางของพื้นผวิโลก 

 The nature and the structure of the materials composing the Earth and the processes that shape the 

earth surface. 

 

ว.คณ. 111 (206111)   แคลคูลัส 1      3(3-0-6) 

              MATH 111                  Calculus 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึงและการประยุกต 

Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential equations and 

some applications. 

ว.ฟส. 117 (207117)  ปฏบิัตกิารฟสกิส 1      1(0-3-0) 

PHYS 117  Physics Laboratory 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

กระบวนวชิาปฏบัิติการเกี่ยวกับการใชวธีิการทางวทิยาศาสตรในฟสกิสพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย การทดลอง

ตางๆ ทางดานกลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น ไฟฟา สภาวะแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสกิสยุคใหม 

Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various experiments in 

mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics. 
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ว.ฟส.187 (207187) ฟสกิส 1        3(3-0-6) 

 PHYS 187 Physics 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี

 หนวยและการวัด กลศาสตร การส่ัน คลื่นและเสยีง ของไหล อุณหพลศาสตร ไฟฟา สนามไฟฟา สภาวะ

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 

 Dimention and measurement, mechanics, vibrations, wave and sound, fluid, thermodynamics, 

electricity, electric field, magnetism and magnetic field, optics and modern physics. 

 

ว.อณ.101 (218101) อัญมณวีทิยาเบือ้งตน      4(3-3-6) 

 GEM 101 Introduction to Gemology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมม ี

 นิยาม ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสมบัติตางๆ การจําแนกชนิด รวมถงึแหลงกําเนิดของรัตนชาติท่ีสําคัญ 

 Definitions. Introduction to properties, classification and occurrences of important gemstones. 

 

ว.อณ.233 (218233) ผลกึศาสตรเบื้องตน      3(2-3-4) 

 GEM 233 Introduction to Crystallography 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมม ี

 ผลึกศาสตรทางกายภาพและโครงสราง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับผลกึศาสตรทางรังสเีอกซและสมบัติของ

สารผลกึ 

 Physical and structural crystallography. Introduction to X-ray crystallography and properties of 

crystalline substances. 

 

ว.อณ.234 (218234) วทิยาแรสําหรับอัญมณวีทิยา     3(2-3-4) 

 GEM 234 Descriptive Mineralogy for Gemology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ว.อณ.101 (218101) และ ว.อณ.233 (218233) 

 บทนํา สมบัติทางกายภาพและทางเคมขีองแร ธาตุบริสุทธ์ิ ซัลไฟตและเกลอืซัลโฟด ออกไซดและไฮดรอก

ไซด เฮไลด คารบอเนต ไนเตรต บอเรต ซัลเฟตและโครเมต ฟอสเฟต อารเซเนตและวานาเดต ทังสเตตและโมลิบเดต 

และซลิเิกต และการทําปฏบัิติการท่ีเกี่ยวของ 

 Introduction, Physical and chemical properties of minerals, native elements, sulphides and salphosalts, 

oxides and hydroxides, halides, carbonates, nitrates, borates, sulphates and chromates, phosphates, arsenates 

and vanadates, tungstates and molybdates, and silicates, and related experiments. 

 

ว.อณ.235 (218235) ผลกึศาสตรทางแสง      3(2-3-4) 

 GEM 235 Optical Crystallography 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.233 (218233) หรือลงทะเบียนเรียนพรอมกัน 

 สมบัติทางแสงของวัตถุไมทึบแสง การใชสมบัติทางแสงเพื่อตรวจสอบชนิดของแรไมทึบแสงโดยกลอง

จุลทรรศนศิลาวรรณนา 
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 Optical properties of nonopaque substances. Application of optical properties to the identification of 

nonopaque minerals under the petrographic microscope. 

 

 

ว.อณ.236 (218236) หลักมูลทางเคมีของอัญมณวีทิยา     3(3-0-6) 

 GEM 236 Chemical Fundamentals of Gemology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.คม.111 (203111), ว.คม.115 (203115) และ ว.อณ.101 (218101) 

 เคมีฟสกิัลพื้นฐานของกระบวนการทางธรณวีทิยาท่ีสัมพันธกับอัญมณวีทิยา อิเล็กตรอนในอะตอมพันธะเคม ี

และสมบัตขิองแรอัญมณ ีธาตุท่ีสําคัญทางอัญมณวีทิยา 

 Basic physical chemistry of geological processes related to gemology. Electrons in atoms, chemical 

bonding and properties of gem minerals. Some gemologically important elements. 

 

ว.อณ.244 (218244) วทิยาหนิและศลิาวรรณนา     3(2-3-4) 

 GEM 244 Lithology and Petrography 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.ธณ.103 (205103) และ ว.อณ.235 (218235) 

 ลักษณะปรากฏของหนิและแรประกอบหนิ ท่ีสามารถมองเห็นดวยตาเปลา และดวยกลองจุลทรรศน 

 Megascopic and microscopic features of rocks and rock-forming minerals. 

 

ว.อณ.262 (218262) แหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย     2(2-0-4) 

 GEM 262 Gemstone Deposits in Thailand 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.101 (218101) 

 กําเนิด ลักษณะเฉพาะ และการกระจายตัวของแหลงแรรัตนชาตใินประเทศไทย โดยเฉพาะแหลงแรคอรันดัม 

 Formation, characteristics, and distribution of gemstone deposits in Thailand, especially corundum 

deposits. 

 

ว.อณ.310 (218310) การฝกภาคสนามทางอัญมณวีทิยา    2(0-12-0) 

 GEM 310 Field Gemology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.234 (218234) หรือ ว.ธณ.234 (205234); และ ว.อณ.262 (218262) 

 การฝกภาคสนามโดยการสังเกตกระบวนการทางธรณวีทิยา และวธีิการทําเหมอืงแบบตางๆ ของแหลง

ทับทิม แซปไฟร และรัตนชาตอิื่นๆ ในประเทศไทย 

 Field observations of various geological processes and mining methods applied to the deposits of ruby, 

sapphire, and other gemstones in Thailand. 

 

ว.อณ.321 (218321) การตรวจพสิูจนอัญมณ ี      4(3-3-6) 

 GEM 321 Gems Identification 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.101 (218101) 
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 การใชเคร่ืองมอืตรวจพสูิจนสมบัติทางกายภาพและทางแสงของอัญมณแีตละชนิด ลักษณะภายในท่ีสําคัญ

ของอัญมณ ีอัญมณเีชิงบรรยาย 

 Uses of various kinds of gems identification instruments, physical and optical properties of gems. 

Important internal features of gemstones. Descriptive gemstones. 

 

ว.อณ.323 (218323) อัญมณอิีนทรยี       2(2-0-4) 

 GEM 332 Organic Gems 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.101 (218101) 

 อัญมณอิีนทรียชนิดตางๆ การเกดิ การจัดลําดับคุณภาพของอัญมณอิีนทรียบางชนิด และกรรมวธีิตรวจ

พสูิจนอัญมณอิีนทรียชนิดตางๆ 

 Various types of organic gems, formation, grading of some organic gems and identification 

 

ว.อณ.351 (218351) การจัดลําดับคุณภาพเพชร     3(2-3-4) 

 GEM 351 Diamond Grading 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ลงทะเบียนเรียนพรอม ว.อณ.321 (218321); หรือ ว.อณ.343 (218343) 

 เคร่ืองมอืตรวจคุณภาพเพชร ส ี ความใส การเจยีระไน และน้ําหนักของเพชร ระบบการจัดลําดับคุณภาพ

เพชร 

 Diamond grading instruments. Colour, clarity, cut, and carat weight of diamonds. Diamond grading 

system. 

 

ว.อณ.352 (218352) การจัดลําดับคุณภาพพลอย     3(2-3-4) 

 GEM 352 Coloured Stones Grading 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) หรือ ว.อณ.343 (218343) 

 ปจจัยกําหนดคุณภาพพลอย การประเมนิคา การจัดลําดับคุณภาพ และการตรีาคาพลอยโปรงแสง และ

พลอยทึบแสงชนิดท่ีสําคัญ 

 Quality factors of coloured stones. Evaluation, grading and price appraisal of important translucent and 

opaque coloured stones. 

 

ว.อณ.362 (218362) แหลงแรรัตนชาต ิ      3(3-0-6) 

 GEM 362 Gemstone Deposits 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.234 (218234) หรือ ว.ธณ.234 (205234); และ ว.อณ.262 (218262) 

 บทนํา รูปแบบโดยท่ัวไปของแหลงแรรัตนชาต ิและแหลงแรรัตนชาตท่ีิสําคัญของโลกและการผลติ 

Introduction, general mode of gemstone occurrences, and world’s principal gemstone occurrences and 

production. 

 

ว.อณ.372 (218372) อัญมณสีังเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ และอัญมณปีระกบ  3(2-3-4) 

 GEM 372 Synthetic, Imitated and Assembled Gems 
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เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) หรือ ว.อณ.343 (218343) 

 กระบวนการผลติอัญมณสัีงเคราะห ลักษณะเฉพาะตัวของอัญมณสัีงเคราะห อัญมณเีลยีนแบบ และอัญมณี

ประกบ ท่ีใชสําหรับตรวจแยกจากอัญมณธีรรมชาติ 

 Manufacturing processes of synthetic gems. Typical characteristics of synthetic, imitated, and 

assembled gems used in distinguishing from their natural counterparts. 

 

ว.อณ.382 (218382) การผลติเครื่องประดับ      4(3-3-6) 

 GEM 382 Jewelry Production 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.101 (218101) 

 กระบวนการผลติเคร่ืองประดับ การทําตนแบบ การหลอตัวเรือน และการทําตัวเรือน และการชุบดวยไฟฟา 

และการเคลอืบผวิ 

 Processes in jewelry production, model making, metal casting, jewelry making, electroplating and 

surface coating. 

 

ว.อณ.471 (218471) การเพิ่มคุณคาของรัตนชาต ิ     3(2-3-4) 

 GEM 471 Gemstone Enhancements 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) 

 กระบวนการเพิม่คุณคาของรัตนชาตโิดยการใชความรอน การฉายรังส ีการใชสารเคม ีและวธีิการอื่นๆ การ

ตรวจสอบรัตนชาติท่ีผานการเพิ่มคุณคา 

 Processes of gemstone enhancements including heat treatment, irradiation, chemical enhancements, 

and others. Identification of enhanced gemstones. 

 

ว.อณ.472 (218472) การเจียระไน       3(2-3-4) 

 GEM 472 Gem Faceting 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.233 (218233) และ ว.อณ.235 (218235) 

 การใชเคร่ืองมอืเจยีระไน หลักการเจยีระไนรูปแบบตางๆ ใหไดสัดสวนถูกตอง และการซอมแซมอัญมณท่ีี

ชํารุด 

 Use of the faceting machines. Faceting of gems in a variety of style and repairing of damaged gems. 

 

ว.อณ.473 (218473) การชุบเคลอืบผิวดวยไฟฟา     3(2-3-4) 

 GEM 473 Electroplating 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

 หลักการและวธีิปฏบัิตขิองการชุบเคลอืบผวิดวยไฟฟาในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ การชุบเคลอืบผวิดวย

ทองและโลหะมคีาอื่นๆ บนผวิวัสดุชนิดตางๆ 

 Principles and practice of electroplating in jewelry industry. Electroplating of gold and other precious 

metals onto various materials. 
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ว.อณ.474 (218474) โลหะในเครื่องประดับ      3(3-0-6) 

 GEM 474 Metals in Jewelry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 

 โลหะมคีาและโลหะอื่นท่ีใชในการทําเคร่ืองประดับ แหลงกําเนดิ สมบัต ิ และลักษณะเฉพาะของทองคํา เงนิ 

แพลทินัม และโลหะผสมของกลุมโลหะมคีาเหลานี้ อุปสงคและอุปทานในตลาดโลก การตรวจสอบความบริสุทธ์ิ การ

ประเมนิคุณคาและการตรีาคา 

 Precious and non-precious metals used in jewelry making. Occurrences, properties and characteristics 

of gold, silver, platinum group metals and their alloids. World demand and supply. Purity derterminations. 

Evaluation and appraisal. 

 

ว.อณ.475 (218475) การวเิคราะหอัญมณดีวยเทคนคิข้ันสูง    3(2-3-4) 

 GEM 475 Advanced Techniques of Gems Analysis 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) และ ว.อณ.372 (218372); หรือ ว.อณ.343 (218343) และ 

ว.อณ.371 (218371) 

 การตรวจวเิคราะหชนดิและคุณลักษณะของอัญมณ ี การจําแนกอัญมณแีทจากอัญมณสัีงเคราะห และการ

วเิคราะหอัญมณท่ีีผานกระบวนการปรับสภาพโดยใชเทคนิคการวเิคราะหขัน้สูง 

 Analysis and characterization of various gemstones, distinguishing natural from synthetic gemstones 

and analysis of treated gemstones, using advanced techniques. 

 

ว.อณ.481 (218481) ธุรกิจเก่ียวกับอัญมณแีละเครื่องประดับ    3(3-0-6) 

 GEM 481 Gems and Jewelry Industry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน บธ.กจ.103 (703103) 

 ปรัชญาและหลักการของธุรกจิอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 

 Philosophy and principles of gems and jewelry industry. 

 

ว.อณ.483 (218483) การออกแบบเครื่องประดับ     3(2-3-4) 

 GEM 483 Gems and Jewelry Design 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ว.อณ.321 (218321) หรือ ว.อณ.343 (218343) 

 การวาดรูปทรงตางๆ ของอัญมณท่ีีเจยีระไนแลว การฝกหัดระบายสีอัญมณแีละโลหะท่ีใชทําเคร่ืองประดับ 

หลักเกณฑการออกแบบเคร่ืองประดับรูปแบบตางๆ ตลอดจนการฝงอัญมณอียางงาย 

 Drawing various shapes of faceted gemstones. Painting gemstones and metals used in jewelry. 

Principles of designing various types of jewelry and basic settings. 

 

ว.อณ.486 (218486) การติดตอในธุรกิจอัญมณแีละเครื่องประดับ   3(3-0-6) 

 GEM 486 Gems and Jewelry Business Correspondence 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน นักศึกษาช้ันปท่ี 4 
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 การเขยีนเพื่อการติดตอในทางธุรกจิอัญมณแีละเคร่ืองประดับอยางมปีระสทิธิผล ชนิดและแบบของการ

ตดิตอธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิอัญมณแีละเคร่ืองประดับระหวางประเทศ 

 Effective writing in gems and jewelry business. Types and styles of business correspondence with 

particular emphasis on international gems and jewelry business. 

 

ว.อณ.495 (218495) สัมมนา        1(1-0-2) 

 GEM 495 Seminar 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน นักศึกษาช้ันปท่ี 4 

 การสัมมนาในหัวของานวจิัยท่ีนาสนใจและทันสมัยทางอัญมณวีทิยา 

 Seminar on recent research topics of interest in gemology. 

 

ว.อณ.496 (218496) หัวขอเฉพาะทางอัญมณวีทิยา     3(3-0-6) 

 GEM 496 Selected Topics in Gemology 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 หัวขอเฉพาะทางอัญมณวีทิยาและเคร่ืองประดับในแขนงท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

 Selected topics in active fields of gemology from present view. 

 

ว.อณ.497 (218497) การฝกงานในอุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ  2(0-12-0) 

 GEM 497 Training in Gems and Jewelry Industry 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน นักศึกษาช้ันปท่ี 3 

 การฝกงานในอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับ ระยะเวลาอยางนอย 6 สัปดาห ภายใตการควบคุมของ

นักอัญมณวีทิยา หรือผูรับฝกงาน และ/หรืออาจารยผูฝกสอน รายงานการฝกงานจะตองผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรประจาํสาขาวชิาฯ 

 At least six weeks of training in gems and jewelry industry under supervision of gemologist(s) or 

trainer(s) and/or instructor(s). Training report must be approved by the Program Administrative Committee. 

 

ว.อณ.498 (218498) สหกิจศกึษา       6 หนวยกิต 

 GEM 498 Cooperative Education 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน นักศึกษาช้ันปท่ี 4 และตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 นักศึกษาฝกปฏบัิติงานในสถานประกอบการท่ีเกีย่วของกับอัญมณแีละเคร่ืองประดับ ไมนอยกวา 16 สัปดาห

อยางตอเนื่อง โดยปฏบัิติงานเหมอืนพนักงานในสถานประกอบการ ภายใตการดูแลของเจาหนาท่ีในสถาน

ประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดรับมอบหมาย โดยมกีารประเมนิผลเปนผานหรือไมผาน 

 Students are required to work in an organization related to gems and jewelry industry for a minimum 

period of 16 weeks as a staff in the organization under the supervision of in-charge trainer(s) of the organization 

and instructor(s) of the university. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 
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ว.อณ.499 (218499) โครงงานอัญมณวิีทยา      3(0-9-0) 

 GEM 499 Gemology Project 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน นักศกึษาชัน้ปที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 การศกึษาคนควาวจัิยเกี่ยวกับอัญมณวีทิยาดานใดดานหน่ึง ภายใตการควบคุมของอาจารย หรอืคณาจารย ที่

ไดรับแตงต้ังจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประจําสาขาวชิาฯ นักศกึษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณและผานการสอบ

ปากเปลา 

 Special investigation or studies of atopic in gemology under supervision of instructor(s) appointed by the 

Program Administrative Committee. A printed report must be submitted and oral examination satisfied. 

 

คณะบรหิารธุรกิจ 

บธ.บช. 103 (701103) การบัญชีทั่วไป       3(3-0-6) 

 ACC 103 General Accounting 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : สําหรับนักศกึษาทั่วไป 

 ศกึษาถงึวธิ ี และการบันทกึรายการบัญชี คํานิยาม ประวัติความเปนมา วัตถุประสงค การจําแนกรายการ

สินทรัพย หน้ีสินและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงนิ กําไรขาดทุน กําไรสะสม และงบดุล 

บัญชเีงนิสดรายวันทั่วไป และบัญชียอย 

 General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose. Classification 

of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment account. Trial balance. Financial: Profit and loss, 

Retained earning and balance sheet, Cash book. General journal with the subsidiary book. 

 

บธ.กจ. 103 (703103) การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน    3(3-0-6) 

 MGMT 103  Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี 

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะ

และแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการจัดการ การจัดการดาน

การตลาด การผลิต การเงนิ บัญช ีภาษ ีกฎหมายธุรกจิ ธุรกจิระหวางประเทศ และจรยิธรรมสําหรับผูประกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities.  The 

characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of business, business 

plans, principle of management, marketing management, production management, financial management, 

accounting, taxation, business law, international business and business ethics for entrepreneur. 

 

บธ.กจ.202 (703202) หลักการจัดการและองคการ     3(3-0-6) 

 MGMT 202 Principles of Management and Organization 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมมี 

 สภาพแวดลอมและหนาที่ทางธุรกจิ ความสําคัญและบทบาทของการจัดการ ววิัฒนาการแนวความคิดทางการ

จัดการ การวางแผน การจัดองคการ การชักนํา การควบคุม กรณศีกึษาทางการจัดการ 
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 Business environment and functions. Importance and role in management. Evolution of management 

concepts. Planning. Organizing. Leading. Controlling. Case study in management. 

 

บธ.กจ.244 (703244) การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน    3(3-0-6) 

 MGMT 244 Production and Operations Management 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน บธ.กจ.202 (703202) หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 การวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินคาและบรกิาร ความไดเปรยีบในการแขงขัน กลยุทธ 

และผลิตภาพ การจัดการคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบบรกิาร การออกแบบกระบวนการและ

เทคโนโลยทีี่เกี่ยวของกับการผลิตและการดําเนินงาน การวางแผนกําลังการผลิต การบรหิารโครงการ การจัดการโลจิ

สติกสและโซอุปทาน การพยากรณ การจัดการสินคาคงคลัง การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนความตองการ วัสดุ

และทรัพยากร การวเิคราะหการตัดสินใจดวยเครื่องมือเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

 Production and operations planning, implementing, and controlling. Competitive advantages, strategies, 

and productivity. Quality management. Product design. Service design. Process design and technologies related to 

production and operations. Capacity planning. Project management. Logistics and supply chain management. 

Forecasting. Inventory management. Aggregate planning. Material requirement planning and resource requirement 

planning. Decision analysis using quanititative and qualitative tools. 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

ศศ.100 (751100) เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

 ECON 100 Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี 

 แนวคดิทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชวีติประจําวัน ที่เกี่ยวของกับการผลิต การบรโิภค ตลาด รายได

ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงนิและการธนาคาร ภาวะเงนิเฟอและเงนิฝด การจางงาน เศรษฐกจิการคาและ

การเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและส่ิงแวดลอม 

 Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, markets, 

national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, international trade and 

finance, and economic development and environment. 

 

คณะการสื่อสารมวลชน 

สม. 100 (851100) การสื่อสารเบื้องตน      3(3-0-6) 

 MC 100  Introduction to Communication 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน  : ไมมี 

 แนวคดิดานการส่ือสาร  กระบวนการส่ือสาร   หนาทีแ่ละบทบาทของการส่ือสารมวลชน ส่ือทางเลือกและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ตอสังคม 

 Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass communication. 

Alternative media. Information technology and its interface with society. 

 

 


