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มหาวิทยาลัยเนชั่น
(Nation University)
ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกวา “วิทยาลัยโยนก” ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปด
การเรียนการสอน ตั้งแตป พ.ศ. 2531 ดําเนินการโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ไดรับ
อนุ ญ าตให เ ปลี่ ย นประเภทจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา จาก “วิ ทยาลั ย โยนก” เป น
“มหาวิทยาลัยโยนก”
มหาวิ ทยาลั ย เนชั่ น เป น สถาบั น อุดมศึกษาเอกชนแหงแรกของจังหวัดลําปางที่ผ ลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพใหแกสังคมดวยกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาเปนนักคิด ใฝรู ทั้งในดานวิชาการ
และการประยุกตใชกับกิจกรรม ฝกฝนใหนักศึกษามีประสบการณจริงสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติ
หนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีภูมิทัศนที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อ
ตอการเรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเปน “อุทยานการศึกษา” อีกทั้ง ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
ตาง ๆ อาทิ หอสมุด หอพักชาย หญิง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(ฝกปฏิบัติการถายทอดโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง) และศูนยภาษานานาชาติ
กระทั่ง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาอนุญาตให มหาวิทยาลัยโยนก ตั้งอยู ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยเนชั่น” จนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยเปดสอนมาแลว
เปนระยะเวลา 27 ป (2531-2556) มีผูสําเร็จการศึกษาแลวมากกวา 6,848 คน แบงเปนระดับปริญญาตรี
5,753 คน และระดับปริญญาโท 1,095 คน

ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
มหาวิทยาลัย มีความเชื่อมั่นวาคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นขึ้นอยูกับปญญา ความรู และความเอื้อ
อาทร ที่มีตอกันระหวางมวลมนุษยชาติ ดังปรัชญาที่วา “ ปญญาพัฒนาชาติ ”
ปณิธาณ
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุง มั่นในการสรางสรรคบัณฑิตที่มีทักษะที่จําเปนในชวงทศวรรษหนา เพื่อ
การเปนประชากรโลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพ ดวยการเรียนการสอนที่เนนผล (Outcome –
Based Learning) เปนสําคัญใหการอบรมและฝกฝนที่เนนวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”
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เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

• เรียนกับมืออาชีพ
• บัณฑิตจิตอาสา

อัตลักษณ : (3 Skills)
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ
 ทักษะอาชีพ (Professional Skill)
 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
 ทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill)

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
วิสัยทัศน (Vision)
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุงผลิตบัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ มีจิตอาสา
พัฒนาสังคม ประเทศชาติ พรอมเปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล
พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุงมั่นผลิตบัณฑิตเชิงสรางสรรคใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผลิตผล
งานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถายโอนองคความรูในการบริการวิชาการ วิชาชีพแกสังคม
ภายใตแนวปฏิบัติตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค (Objective)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพตามพันธกิจที่รองรับการพัฒนา ประเทศและสังคมโลก
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่รองรับการบริการดานวิชาการวิชาชีพแกสังคม
3. เพื่อสงเสริมการอนุรักษและพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นสูสากล
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ชื่อและสัญลักษณมหาวิทยาลัยเนชั่น
ชื่อเต็มภาษาไทย

: มหาวิทยาลัยเนชั่น

อักษรยอภาษาไทย

: มนช.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Nation University
อักษรยอภาษาอังกฤษ : NTU

สัญลักษณ : มหาวิทยาลัยเนชั่น

สีน้ําเงิน

หมายถึง

ชาติ

รูปโล

หมายถึง

เกียรติยศศักดิ์ศรี

N

หมายถึง
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น
1. นายธนาชัย
2. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ภาวิช
3. นายธนะชัย
4. นายเสริมสิน
5. นายฉันทวุฒิ
6. ศาสตราจารยพิเศษ ชัยเกษม
7. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา
8. ศาสตราจารย ดร.กําชัย
9. อาจารย ดร.ฉันทวิทย
10. รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ
11. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สาคร
12. อาจารย ดร.เวทางค
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร
14. อาจารยรุงรัตน

- 4ธีรพัฒนวงศ
ทองโรจน
สันติชัยกูล
สมะลาภา
พีชผล
นิติสิริ
จันทรฉาย
จงจักรพันธ
สุชาตานนท
บูรณพิร
สุขศรีวงศ
พวงทรัพย
รักอริยะธรรม
ธนบดีธาดา

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดี
3. คณบดีคณะนิเทศศาสตร
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
7. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
8. ผูชวยอธิการบดี
9. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
10. ผูอํานวยการสํานักการสื่อสารองคกรและการตลาด
11. ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา
12. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาเนชั่น บางนา
13. ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา
14. ผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานที่
15. รองคณบดีทุกคณะ (ลําปาง+ศูนยบางนา)
16. นางพิมมลพรรณ ฟูเต็มวงศ
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นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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คณะและสาขาวิชาที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรี
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
2. คณะนิเทศศาสตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
5. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
1. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ปฏิทนิ การศึกษาปี การศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม / วันหยุดประจําปี
1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
2. วันพบอาจารย์ที่ปรึ กษา , อาจารย์ผสู้ อน และ คณบดี
3. วันลงทะเบียนเรี ยน
4. วันเปิ ดภาคเรี ยน
5. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
6. วันลงทะเบียนเรี ยนช้ากว่ากําหนด (เสี ยค่าปรับวันละ 200 บาท)
วันขอเพิม่ /ขอลดวิชาเรี ยน
7. วันสุ ดท้ายของการแจ้งเปลี่ยนผลการเรี ยนจากสัญลักษณ์ " I "
เป็ นระดับคะแนน
8. วันไหว้ครู
9. วันยืน่ คําร้องแจ้งสําเร็ จการศึกษา
10. วันสุ ดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
11. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ
12. วันหยุดประจําปี วันอาสาฬหบูชา
13. วันหยุดประจําปี วันเข้าพรรษา
14. วันสุ ดท้ายของการส่ งต้นฉบับชุดข้อสอบกลางภาค ให้งานทะเบียนฯ
15. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ เตรี ยมตัวสอบกลางภาค
16. วันหยุดประจําปี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
17. วันสอบกลางภาค
18. วันสุ ดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ
วันสุ ดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "
19. วันสุ ดท้ายของการส่ งต้นฉบับชุดข้อสอบปลายภาค ให้งานทะเบียนฯ
20. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ เตรี ยมตัวสอบปลายภาค
21. วันสุ ดท้ายของการเรี ยน
22. วันสอบปลายภาค
23. วันสอบ English Proficiency Test
24. วันสอบเทียบความรู้ (เพือ่ เทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต)
25. วันวิพากษ์ผลการเรี ยน (อธิการบดีและคณบดี)
26. วันหยุดประจําปี วันปิ ยมหาราช
27. วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการเรี ยน
27. วันประกาศผลการเรี ยน

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

กําหนดการ
บัดนี้ถึงวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556
วันจันทร์ ที่ 10 - วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556
วันอังคารที่ 11 - วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2556
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556
วันอังคารที่ 18 - วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2556
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2556
วันจันทร์ ที่ 8 - วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2556
วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2556
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2556
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2556
วันศุกร์ ที่ 2 สิ งหาคม 2556
วันจันทร์ ที่ 5 - วันอาทิตย์ 11 สิ งหาคม 2556
วันจันทร์ ที่ 12 สิ งหาคม 2556
วันอังคารที่ 13 สิ งหาคม - วันพุธที่ 21 สิ งหาคม 2556
วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556
วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
วันจันทร์ ที่ 7 - วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556
วันพฤหัสบดีที่ 17 - วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2556
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556
วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2556
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ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรม / วันหยุดประจําปี

กําหนดการ

1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
2. วันพบอาจารย์ที่ปรึ กษา , อาจารย์ผสู้ อน และ คณบดี
3. วันลงทะเบียนเรี ยน
4. วันเปิ ดภาคเรี ยน
5. วันลงทะเบียนเรี ยนช้ากว่ากําหนด (เสี ยค่าปรับวันละ 200 บาท)
วันขอเพิม่ /ขอลดวิชาเรี ยน
6. วันสุ ดท้ายของการแจ้งเปลี่ยนผลการเรี ยนจากสัญลักษณ์ " I " เป็ น
ระดับคะแนน
7. วันหยุดประจําปี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
8. วันยืน่ คําร้องขอสําเร็ จการศึกษา
9. วันหยุดประจําปี วันรัฐธรรมนูญ
10. วันสุ ดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
11. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ
12. วันหยุดประจําปี วันสิ้นปี
13. วันหยุดประจําปี วันขึ้นปี ใหม่
14. วันสุ ดท้ายของการส่ งต้นฉบับชุดข้อสอบกลางภาค ให้งานทะเบียนฯ
15. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ เตรี ยมตัวสอบกลางภาค
16. วันสอบกลางภาค
17. วันสุ ดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ
วันสุ ดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "
18. วันหยุดประจําปี วันมาฆบูชา
19. วันปั จฉิมนิเทศนักศึกษา
20. วันสุ ดท้ายของการส่ งต้นฉบับชุดข้อสอบปลายภาค ให้งานทะเบียนฯ
21. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ เตรี ยมตัวสอบปลายภาค
22. วันสุ ดท้ายของการเรี ยน
23. วันสอบปลายภาค
24. วันสอบ English Proficiency Test
25. วันสอบเทียบความรู้ (เพือ่ เทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต)
26. วันวิพากษ์ผลการเรี ยน (อธิการบดีและคณบดี)
27. วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการเรี ยน
28. วันประกาศผลการเรี ยน

บัดนี้ถึงวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
วันจันทร์ ที่ 11 - วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556
วันอังคารที่ 12 - วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556
วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2556
วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2556
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556
วันจันทร์ ที่ 9 - วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2556
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556
วันพุธที่ 1 มกราคม 2557
วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557
วันจันทร์ ที่ 6 - วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557
วันจันทร์ ที่ 13 - วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557
วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2557
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
วันจันทร์ ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557
วันจันทร์ ที่ 10 - วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557
วันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557
วันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2557
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ภาคฤดูร้อน

กิจกรรม / วันหยุดประจําปี

กําหนดการ

1. วันพบอาจารย์ที่ปรึ กษา , อาจารย์ผสู้ อน และ คณบดี
2. วันลงทะเบียนเรี ยน
3. วันเปิ ดภาคเรี ยน
4. วันลงทะเบียนเรี ยนช้ากว่ากําหนด (เสี ยค่าปรับวันละ 200 บาท)
วันขอเพิม่ /ขอลดวิชาเรี ยน
5. วันหยุดประจําปี วันฉัตรมงคล
6. วันยืน่ คําร้องขอสําเร็ จการศึกษา
7. วันหยุดประจําปี วันพืชมงคล
8. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ เตรี ยมตัวสอบกลางภาค
9. วันสุ ดท้ายของการส่ งต้นฉบับชุดข้อสอบกลางภาค ให้งานทะเบียนฯ
10. วันสอบกลางภาค
11. วันสุ ดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ
12. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพือ่ เตรี ยมตัวสอบปลายภาค
13. วันสุ ดท้ายของการส่ งต้นฉบับชุดข้อสอบปลายภาค ให้งานทะเบียนฯ
14. วันสุ ดท้ายของการเรี ยน
15. วันสอบปลายภาค
16. วันวิพากษ์ผลการเรี ยน (อธิการบดีและคณบดี)
17. วันสุ ดท้ายของการส่ งผลการเรี ยน
18. วันประกาศผลการเรี ยน

วันพุธที่ 23 - วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557
วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557
วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2557
วันจันทร์ ที่ 28 - วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
วันจันทร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2557
วันจันทร์ ที่ 12 - วันจันทร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2557
วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557
วันจันทร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557
วันศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน 2557
วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
วันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2557
วันจันทร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2557

งานทะเบียนและประมวลผล

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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รหัสประจําตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
เริ่มใชปการศึกษา 2556
องคประกอบ การกําหนดรหัสประจําตัวนักศึกษา ใชตัวเลข 10 หลัก ดังนี้
หลักที่

5

6

0

3

1

0

1

1

2

3

4

5

6

7

_

0

_

0

1

8

9

10

ความหมายของตําแหนงประจําหลัก ดังนี้
หลักที่ 1 - 2 หมายถึง
ปพุทธศักราชที่เขาศึกษา (ใชตัวเลขทายสองตัวของป พ.ศ.)
หลักที่ 3 - 5 หมายถึง
คณะ/สาขาวิชา
01 = บริหารธุรกิจ
011 = บริหารธุรกิจ
012 = การบัญชี
013 = การจัดการ
014 = การตลาด
015 = การจัดการ(นานาชาติ)
02 = นิเทศศาสตร
021 = นิเทศศาสตร
022 = การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
023 = การจัดการสื่อใหม
03 = สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
031 = ภาษาอังกฤษธุรกิจ
032 = การทองเที่ยว
033 = รัฐประศาสนศาสตร
034 = นิติศาสตร
035 = ออกแบบผลิตภัณฑ
036 = การบริหารการศึกษา
037 = การบริหารทองถิ่น
06 = วิทยาศาสตรสุขภาพ
061 = สาธารณสุขศาสตร
08 = เทคโนโลยีสารสนเทศ
081 = ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
082 = วิทยาการคอมพิวเตอร
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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หลักที่ 6

หมายถึง

ระดับการศึกษา
0 = ประกาศนียบัตร (Non Degree)
1 = ปริญญาตรี
2 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง
3 = ปริญญาโท
5 = ปริญญาเอก

หลักที่ 7

หมายถึง

ศูนยการศึกษา
1 = ลําปาง
2 = บางนา

หลักที่ 8 - 10 หมายถึง

การเรียงลําดับ ชื่อ-สกุลตามจํานวนนักศึกษา
เริ่มตนที่ 001 - 999

ตัวอยาง

5

6

0

1

1

1

1

0 _ 0

_

1

ความหมาย นักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 56 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี
ศูนยการศึกษาลําปาง คนที่ 1
ตัวอยาง

5

6

0

2

1

3

1

0 _ 0

_

1

ความหมาย นักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 56 คณะนิเทศาสตร สาขาวิชาการจัดการสื่อใหม ระดับ
ปริญญาโท
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งานทะเบียนและประมวลที่นักศึกษาควรรู
1. การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน ยกเวน นักศึกษาใหมในภาคเรียนแรกเขา
ศึกษาในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
1. การลงทะเบีย นเรี ย นนั กศึกษาจะตองลงทะเบี ยนเรีย นดว ยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
หลังกําหนด จะมีคาใชจาย จากการไมลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กําหนด วันละ 200 บาท
2. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
โดยอาจารยที่ปรึกษาตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในเอกสารการลงทะเบียนเรียน
3. ถารายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีวิชาบังคับกอน (Prerequisite) ซึ่งไดกําหนดไวใน
หลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและสอบวิชาบังคับกอนใหผาน (หรือไดรับอนุมัติจากคณบดีเปน
กรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได)
4. วิชาใดที่ไดรับอักษร I หรือ IP นักศึกษาไมตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ําอีก
5. จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได ในแตละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 และที่ 2
1.1 นักศึกษาปกติ ลงทะเบียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
(ยกเวนรายวิชา ฝกงาน พลานามัย บรรณรักษศาสตร และการเตรียมการเพื่ออนาคต)
1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต
ภาคเรียนฤดูรอน
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
ทั้งนี้นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนมากกวาที่กําหนดไวได
6. การลงทะเบี ยนเรี ยนจะสมบูรณไดตอเมื่อ นักศึกษาไดชํ าระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัย
7. นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเปนวิชาพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได ถาอาจารยผูสอนและ
หัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอมเปนลายลักษณอักษร และไดยื่นหลักฐานตองานทะเบียนฯ
ทั้งนี้นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิต และคาธรรมเนียมในรายวิชานั้น ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผลการเรียน
ที่ไดจะบันทึกเปนตัวอักษร “V”
ขอแนะนําในการลงทะเบียน
1. ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในคูมือการศึกษาในแตละหลักสูตร และให
พบอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งกอนการลงทะเบียน
2. ใหนักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ของรายวิชาที่ตองลงทะเบียนเรียน โดยไมใหมีเวลาเรียน
เวลาสอบตรงกัน
3. ใหนักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งกอนการลงทะเบียนเรียน หรือ
เขาชั้นเรียน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1. รับเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่อาจารยที่ปรึกษา
(บัตรลงทะเบียนเรียน (มนช.5), ตารางเรียน, ใบแสดงผลการศึกษา)

2. พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
3. ยื่นบัตรลงทะเบียนเรียนตองานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกขอมูล
4. ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
หมายเหตุ: นักศึกษาจะตองดําเนินการใหครบทุกขั้นตอน มิฉะนั้น จะถือวาการดําเนินการนั้น ๆ
ไมสมบูรณ ทั้งนี้ กําหนดการและขั้นตอนเกี่ยวกับวันลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยใน
แตละครั้ง
2. การขอเพิ่มวิชาเรียน
1. ใหดําเนินการขอเพิ่มรายวิชาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนชวงเวลาการ
ขอเพิ่ม – ขอลดวิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
2. จํานวนหนว ยกิ ต ที่ ลงทะเบี ย นเรียนเพิ่ม เมื่อรวมกับ จํานวนหนว ยกิตเดิมที่ล งไวแลว จะตอง
ไมเกินจํานวนหนวยกิต ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกําหนดจะถือวาวิชาที่ลงทะเบียนภายหลังเปนโฆษะ
3. การขอลดวิชาเรียน
1. ใหดําเนินการขอลดรายวิชาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนชวงเวลาการ
ขอเพิ่ม – ขอลดวิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา (รายวิชาที่ขอลดนั้น จะไมบันทึกใน
รายงานผลการศึกษาและไดรับคาหนวยกิตคืน)
2. จํ า นวนหน ว ยกิ ตที่ ขอลดวิ ช า เมื่อ หัก กับ หน ว ยกิตเดิม ที่ล งไวแล ว จะตอ งไมนอ ยกวา จํา นวน
หนวยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขั้นตอนการขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียน
1.
2.
3.
4.

รับแบบฟอรมบัตรขอเพิ่มวิชาเรียน (มนช.6) / บัตรขอลดวิชาเรียน (มนช.7) ที่งานทะเบียนฯ
พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
ยื่นบัตรขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพื่อบันทึกขอมูล
ยื่นบัตรขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนที่ผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานการเงิน เพื่อชําระเงิน

หมายเหตุ: นักศึกษาจะตองติดตอขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนใหครบทุกขั้นตอน ภายใน 1 วัน
มิฉะนั้น การขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนครั้งนี้จะถือเปนโฆษะ
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4. การขอเพิกถอนรายวิชา
1. กระทําไดกอนสอบปลายภาค 4 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ กอนสอบปลายภาค 2
สัปดาห สําหรับภาคฤดูรอน โดยจะบันทึกสัญลักษณ “W” ของรายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นในรายงานผล
การศึกษา
2. กรณีขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาที่กําหนดไว
2.1 กรณีนักศึกษาไมเจ็บปวย จะตองทําคํารองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี ถาไมได
รับอนุมัติ นักศึกษาตองศึกษาวิชานั้นตอไป การขอเพิกถอนในกรณีนี้ ตองกระทํากอนการสอบปลายภาค
2.2 กรณีนักศึกษาเจ็บปวยในวันที่มีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได ตองมีใบรับรอง
แพทยมาแสดงเปนหลักฐานและไดรับอนุมัติจากคณบดี
2.3 กรณีนักศึกษาเขาชั้นเรียนนอยกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหคณบดีอนุมัติการ
เพิกถอนได โดยการรองขอของอาจารยผูสอนและความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ตองกระทํากอนการสอบ
ปลายภาค
2.4 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนหลังจากการขอเพิกถอนรายวิชาแลว ตองเหลือไมนอย
กวา 9 หนวยกิต และหรือ ในกรณีขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีกอน
ขั้นตอนการขอเพิกถอนวิชาเรียน
1.
2.
3.
4.

รับแบบฟอรมใบขอเพิกถอนวิชาเรียน (มนช.11) ที่งานทะเบียนฯ
พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพื่อบันทึกขอมูล
ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนที่ผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานบัญชีการเงินฯ เพื่อชําระเงิน

งานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบ
ตารางเรียน
มหาวิทยาลัยจัดการจัดการเรียนการสอน ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 โดยแตละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 15 สัปดาห และภาคเรียนฤดูรอน มีระยะ
เวลาการศึกษาไมต่ํากวา 8 สัปดาห มหาวิทยาลัยจะประกาศตารางเรียนตารางสอบเปนภาค ๆ ไป
ประกาศตารางเรียน จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ วิชา วัน เวลา และสถานที่ ที่เปดสอนในภาค
การศึกษานั้น ๆ ซึ่งประกอบดวย
1. รหัสวิชา
2. SEC. หมายถึง กลุมที่เรียน ในแตละรหัสวิชา
3. คณะ / สาขาวิชาที่กําหนดใหลงทะเบียน
4. วันที่เรียน อักษรยอของวันเรียน เชน M = Monday (วันจันทร)
5. เลขที่หองของอาคารเรียน
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6. วันสอบ วันสอบที่ระบุในตารางเรียนจะระบุเปน ตัวเลข / ตัวเลข โดย
ตัวเลขแรก แสดงถึง วันที่ของการสอบ (1 ใน 7 วัน) มีระยะเวลา 7 วัน
ตัวเลขที่สอง แสดงถึง ชวงของการสอบ (1 ใน 3 ชวง) ในแตละวันแบงเปน 3 ชวง คือ
ชวงที่ 1 08.00 – 11.00 น.
ชวงที่ 2 11.30 – 14.30 น.
ชวงที่ 3 15.00 – 18.00 น.
7. อาจารยผูสอน วิชาในกลุมนั้น ๆ
ตารางสอบ
ในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการเรียนการสอบกลางภาค และปลายภาค
รายละเอียดการสอบ เปนไปตามประกาศตารางสอบของมหาวิทยาลัย เปนครั้ง ๆ ไป
ประกาศตารางสอบ จะระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับ วิชา วัน เวลา และสถานที่ อาจารยผูคุมสอบ
ในการสอบแตละครั้ง ซึ่งประกอบดวย
1. รหัสวิชา และชื่อวิชา
2. วัน เวลา และหองสอบ
3. กลุมนักศึกษาที่เขาสอบ
4. อาจารยผูคุมสอบ
นักศึกษาทุกคนจะตองเขาสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนดทุกครั้ง กรณีที่นักศึกษามีความจําเปน
หรือเหตุสุดวิสัยไมสามารถเขาสอบในวัน เวลา ดังกลาวได ใหนักศึกษาติดตออาจารยประจําวิชา
กรณีที่นักศึกษากระทําผิดระเบียบการสอบ
1. นักศึกษาที่กระทําผิดการสอบกลางภาค หรือ การสอบปลายภาค ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโทษ
การทุจริตในการสอบ เห็นวานักศึกษามีเจตนาในการทุจริตในการสอบจริง ใหลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดโดย
ตัดสิทธิสอบ และบันทึกอักษร F ในวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และใหสํานักทะเบียนประกาศใหทราบ
วาในวิชาดังกลาวมีนักศึกษาทุจริตในการสอบ สวนวิชาอื่นที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนวิชาที่ยังไมได
สอบ ก็ใหดําเนินการสอบโดยปกติ และใหไดผลการสอบตามที่ไดจริง
2. ใหอธิการบดีสั่งพักการศึกษาผูกระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเปนอยางนอย การสั่งการศึกษาให
เริ่มในภาคการศึกษาถัดไป หากภาคที่ถัดจากภาคการศึกษาที่กระทําผิดเปนภาคเรียนฤดูรอน ใหสั่งพักภาคฤดู
รอนรวมไปดวย โดยใหนับเฉพาะภาคการศึกษาภาคปกติ ในการคิดสภาพนักศึกษา และระยะเวลาการศึกษา
เมื่อนักศึกษาจะกลับเขามาศึกษาตามปกติ จะตองชําระคารักษาสถานภาพใหครบถวน
3. ถ าเป นความผิ ดประเภททุ จริ ตขั้ นร ายแรง ใหสภามหาวิ ทยาลั ยเป นผู สั่ งให พ นสภาพจากการเป น
นักศึกษา
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การบันทึกผลการเรียน และการประมวลผล
การบันทึกผลการเรียน
การบันทึกผลการเรียน สํานักงานทะเบียนฯ จะบันทึกตามแบบรายงานผลการเรียนประจําวิชาที่ผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสอบไลประจําคณะ ดังนี้
แตมคะแนนในแตละผลการเรียน
ผลการเรียน
ความหมาย
แตมคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
IP
I
V
S
U
CS
CE
CT
CP

ดีเยี่ยม(Excellent)
ดีมาก(Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช(Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ขอเพิกถอนวิชาโดยไดรับอนุมตั ิ และไมไดรับหนวยกิต (Withdraw)
ยังไมมีการวัดผล เนื่องจากยังมีการเรียนการสอนอยู (In-Progress)
การวัดผลยังไมสมบูรณ อยูในระหวางรอผลการศึกษา (Incomplete)
การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นในฐานะผูเขารวมฟงเปนพิเศษ โดยไมมีหนวยกิต
และการวัดผล นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 (Visitor)
การเรียนเปนที่นา พอใจ นักศึกษาสอบผานในวิชานัน้ (Satisfactory)
การเรียนไมเปนทีน่ าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานั้น(Unsatisfactory)
หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
หนวยกิตจากการทดสอบทีไ่ มใชการทดสอบมาตรฐาน(Credits from Exam)
หนวยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอืน่ ไมใช
สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)
หนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน ( Credits from Portfolio)

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
-

หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีผลการเรียนเปน IP จะตองติดตออาจารยผูสอน เพื่อดําเนินการแก IP ใหแลวเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาหของภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดนี้ จะเปลี่ยนสัญลักษณ IP
เปน F โดยอัตโนมัติ
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การประมวลผลการศึกษา
1. การประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคน จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2. การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average) คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณ
ระหวางหนวยกิต กับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารดวยผลรวมของ
หนวยกิตทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น
2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณ
ระหวางหนวยกิต กับแตมระดับคะแนน ของแตละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด หารดวยผลรวมของหนวยกิต
ของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหคิดทุกครั้ง
2.3 การคํ า นวณหาแต มระดั บ คะแนนเฉลี่ย และแตม ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมจะใชจุ ดทศนิ ย มสอง
ตําแหนงโดยปดเศษทิ้งไปในทุกกรณี
ตัวอยาง วิธีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค
ภาคเรียนที่ 1
วิชา

COMM 101
COMM 102
ENGL 101
MATH 100
PEHR 100
THAI 101

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

ผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
F

แตมคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00

ผลคูณแตมคะแนน
12.00
10.50
9.00
7.50
6.00
0.00

รวม
18
45.00
หมายเหตุ : วิชาที่มีผลการเรียนเปน IP, W หรือ U จะไมนาํ มานับรวมหนวยกิต และจะไมนํามาคํานวณ

แตมระดับคะแนนประจําภาค
GPA

=
=
=

ผลรวมผลคูณแตมคะแนน หาร จํานวนหนวยกิตรวม
45 หารดวย 18
2.50

ภาคเรียนที่ 2
วิชา

COMM 106
COMP 100
ENGL 102
LAWS 100
PSYC 101
SOCI 103

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

ผลการเรียน
C
D+
D
F
A
B+

แตมคะแนน
2.00
1.50
1.00
0.00
4.00
3.50

ผลคูณแตมคะแนน
6.00
4.50
3.00
0.00
12.00
10.50

รวม
18
36.00
หมายเหตุ : วิชาที่มีผลการเรียนเปน IP, W หรือ U จะไมนาํ มานับรวมหนวยกิต และจะไมนํามาคํานวณ
แตมระดับคะแนนประจําภาค = ผลรวมผลคูณแตมคะแนน หาร จํานวนหนวยกิตรวม
GPA
= 36 หารดวย 18
= 2.00

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
CGPA

=
=
=

ผลรวมผลคูณแตมคะแนนของทุกภาคเรียน หาร จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
(45 + 36) หารดวย (18 + 18) หรือ 81 หารดวย 36
2.25
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การแจงผลการเรียน
สํานักทะเบียนฯ จะแจงผลการเรียนหลังจากที่มีการประมวลผลการศึกษาประจําภาคเสร็จสิ้น โดยจะ
พิมพใบรายงานผลการเรียนประจําภาคเรียน(Grade Report) มี 2 ชุด ชุดที่ 1 สงใหกับผูปกครองตามที่อยูที่
นักศึกษาแจงไว และชุดที่ 2 พิมพแจกใหกับนักศึกษา โดยติดตอรับได ที่อาจารยที่ปรึกษา
การพนสภาพนักศึกษา
การพนสภาพการเปนนักศึกษา ดวยเหตุตอไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีผลการเรียนอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
4.1 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 ยกเวน ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
4.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดตอกัน โดยเริ่มนับจากภาค
การศึกษาที่สองที่เขาศึกษาเปนตนไป
5. ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดที่กําหนดในหลักสูตร นับตั้งแตภาคแรก
ที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ
6. เรียนครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญา
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

คณะนิเทศศาสตร
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
• หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty of Information Technologe
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรที่มี
1. ความรูทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถ
ประยุกตองคความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรไปปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม
2. ความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
3. ความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับดี
4. คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)

:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

:
:

Bachelor of Science (Computer Science)
B.S. (Computer Science)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1
1.2
1.3
1.4

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
14
11
6
3

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.2 วิชาเฉพาะดาน
- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
- กลุมโครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
- กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
2.3 วิชาเลือก

หนวยกิต
หนวยกิต

100

หนวยกิต

6

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา

2.1 กลุมวิชาแกนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร12
- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
- คณิตศาสตรดิสครีต
- สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร
- วิธีทางการคํานวณเชิงตัวเลข หรือความนาจะเปน

140
34

หนวยกิต

54 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12

หนวยกิต

2.4 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
7 หนวยกิต
- แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต
- แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝกงาน 1 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชา
จากกลุมวิชาชีพเลือกจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2.5 กลุมวิชาโท

3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. IPHI 100
4. LAWS 100
5. PSYC 100
6. SOCI 100
7. SOCI 101

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.2 กลุมวิชาภาษา 11 หนวยกิต
1. ENGL 101
2. ENGL 102
3. ENGL 201
4. ENGL 202
5. THAI 100

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(English for Effective Communication)
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช (English Skills and Applications)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
(English for Professional Communication and Presentations)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
(Thai Language for Communication and Presentation)

2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
3(1-4-4)
2(1-2-4)

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
1.3.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต
1. SCIE 100
2. TECH 101

สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life)

2(2-0-4)
2(1-2-4)

1.3.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1. MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
(Mathematical Logic in daily Activity)
2. TAPS 100 การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

หมายเหตุ 1. นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่สอบไมผา นการทดสอบ IT Exam ใหเรียนวิชา COMP 300 เพิ่มเติม
โดยกําหนดใหผลการเรียนมีระดับคะแนนเปน S หรือ U และไมนับหนวยกิต
1. COMP 300 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer for Working)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต
1. LEAC 100
2. LEEX 100

การเรียนรูผา นกิจกรรม (Learning by Activities)
การเรียนรูผา นประสบการณ (Learning by Experiences)

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

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1. PEHR 101
2. PEHR 104
3. PEHR 105
4. PEHR 106
5. PEHR 110

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน 12 หนวยกิต
1. MATH 101
2. MATH 102
3. MATH 201
4. STAT 201

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห 1 (Calculus and Analytic Geometry I)
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห 2 (Calculus and Analytic Geometry II)
คณิตศาสตรดสิ ครีต (Discrete Mathematics)
สถิติสาํ หรับนักวิทยาศาสตร (Statistics for Scientists)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 วิชาเฉพาะดาน 54 หนวยกิต
 1. กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 12 หนวยกิต
1. CPSC 206
2. CPSC 301
3. CPSC 304
4. CPSC 435

ระบบฐานขอมูล (Database Systems)
การวิเคราะหและออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
(Management of Information Systems in Organization)
จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร
(Ethics for Computer Professionals)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 2. กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 12 หนวยกิต
1. CPSC 207
2. CPSC 303
3. CPSC 305
4. CPSC 332

การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต (Object-Oriented Software Development)
วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

 3. กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 15 หนวยกิต
1. CPSC 101
2. CPSC 102
3. CPSC 103
4. CPSC 202
5. CPSC 203

วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Foundations of Computer Science)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I)
ตรรกะดิจิทัล (Digital Logic)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II)
โครงสรางขอมูล (Data Structures)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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 4. กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 12 หนวยกิต
1. CPSC 204
2. CPSC 205
3. CPSC 302
4. CPSC 341

การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี (Analysis and Design of Algorithms)
ระบบปฏิบตั ิการ (Operating Systems)
เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks)

คอมพิวเตอรกราฟกส (Computer Graphics)

 5. กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต
1. CPSC 201 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
(Computer Architectures and Organizations)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

2.3 วิชาเลือก 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1. CPSC 331 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตและดีไซนแพทเทิรน
(Object-Oriented Programming and Design Patterns)
2. CPSC 333 เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia Technology)
3. CPSC 334 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)
4. CPSC 335 การโปรแกรมแบบลูกขาย-แมขาย (Client-Server Programming)
5. CPSC 336 เทคโนโลยีการเชื่อมตอเครือขาย (Internetworking Technology)
6. CPSC 337 การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
7. CPSC 338 สถิติเพื่อการวิจยั (Statistics for Research)
8. CPSC 339 การวิจัยดําเนินงาน (Operation Research)
9. CPSC 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Website Design and Development)
10. CPSC 394 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (Computer Science Project I)
11. CPSC 401 การจัดการโครงงานซอฟตแวร (Software Project Management)
12. CPSC 431 การออกแบบระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System Design)
13. CPSC 432 ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย (Distributed Database Systems)
14. CPSC 433 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
15. CPSC 434 การจัดการเครือขาย (Network Management)
16. CPSC 436 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)
17. CPSC 437 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร (Computer Security Management)
18. CPSC 438 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
(Selected Topic in Computer Sciences I)
19. CPSC 439 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
(Selected Topic in Computer Sciences II)
20. CPSC 441 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science Seminar)
21. CPSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 (Computer Science Project II)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-0)

Nation University

- 26 -

2.4 วิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 7 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา 1 กลุม จากกลุมวิชาตอไปนี้
 1. กลุมวิชาสหกิจศึกษา
1. CPSC 391 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)
2. CPSC 491 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

1(1-0-0)
6(0-40-0)

 2. กลุมวิชาฝกงาน
1. CPSC 392 การฝกงานวิชาชีพ (Career Training)

1(0-6-0)

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2.5 วิชาโท 15 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาใดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเปนวิชาโท โดยศึกษา
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้น
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใด ๆ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ที่เปดสอนในคณะหรือเปดสอน
ในคณะอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขา

กลุมวิชาโทของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 15 หนวยกิต
ประกอบดวยรายวิชาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

CPSC 102
CPSC 202
CPSC 206
CPSC 301
CPSC 302

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II)
ระบบฐานขอมูล (Database Systems
การวิเคราะหและออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

แผนการศึกษา แบงออกเปน 2 แผน คือ
1. แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
2. แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝกงาน
แผนการศึกษาในชั้นปที่ 1 และ 2 ของทั้ง 2 แผนการศึกษา ใชแผนการศึกษาเดียวกัน โดยมี
ความแตกตางกันตั้งแตชั้นปที่ 3 เปนตนไป

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

CIVI 100
CPSC 101
ECON 100
ENGL 101
LAWS 100
LEAC 100
MATH 100
MATH 101
TECH 101

รหัสวิชา

CPSC 201
CPSC 202
CPSC 203
CPSC 204
ENGL 201
MATH 201
SOCI 101

รหัส

CPSC 301
CPSC 302
CPSC 303

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรูผานกิจกรรม
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

นักศึกษาชั้นปที่ 1
หนวยกิต
2
3
2
2
2
1
2
3
2

รวม

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

สถาปตยกรรมและองคประกอบ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
โครงสรางขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3
คณิตศาสตรดิสครีต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

19

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
วิศวกรรมซอฟตแวร
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
วิชาโท 1
วิชาโท 2

หนวยกิต
3
3
3
3
2
3
2

19

CPSC 491

สหกิจศึกษา

รหัสวิชา

CPSC 205
CPSC 206
CPSC 207
ENGL 202
IPHI 100
PSYC 100
STAT 201

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

COMP 300
CPSC 304
CPSC 305
CPSC 391
CPSC 332

21

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ตรรกะดิจิทัล
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2
การเรียนรูผานประสบการณ
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
การออกกําลังกาย
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ

รวม

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานขอมูล
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ปรัชญาเบื้องตน
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 3

รวม

รหัสวิชา

CPSC 102
CPSC 103
ENGL 102
LEEX 100
MATH 102
PEHR …
SCIE 100
SOCI 100
THAI 100

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

นักศึกษาชั้นปที่ 2

รวม

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน * ไมนับหนวยกิต
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
ปญญาประดิษฐ
การเตรียมความพรอยสหกิจศึกษา
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3
วิชาโท 2
วิชาเลือกเสรี 1

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 4
หนวยกิต

รวม
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6

6

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

CPSC 341 คอมพิวเตอรกราฟกส
CPSC 435 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพ ฯ
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 4
วิชาโท 4
วิชาโท 5
วิชาเลือกเสรี 2

รวม

หนวยกิต
3
3
2
1
3
1
2
2
2

19

หนวยกิต
3
3
3
3
2
2
3

19

หนวยกิต
2*
3
3
1
3
3
3
3

19

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

18

Nation University

- 28 -

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝกงาน
นักศึกษาชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

CIVI 100
CPSC 101
ECON 100
ENGL 101
LAWS 100
LEAC 100
MATH 100
MATH 101
TECH 101

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรูผานกิจกรรม
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

หนวยกิต
2
3
2
2
2
1
2
3
2

รวม

19

รหัสวิชา

CPSC 102
CPSC 103
ENGL 102
LEEX 100
MATH
PEHR …
SCIE 100
SOCI 100
THAI 100

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ตรรกะดิจิทัล
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2
การเรียนรูผานประสบการณ
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
การออกกําลังกาย
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ

รวม

หนวยกิต
3
3
2
1
3
1
2
2
2

19

นักศึกษาชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

CPSC 201
CPSC 202
CPSC 203
CPSC 204
ENGL 201
MATH 201
SOCI 101

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
โครงสรางขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3
คณิตศาสตรดิสครีต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

หนวยกิต
3
3
3
3
2
3
2

รวม

19

รหัสวิชา

CPSC 205
CPSC 206
CPSC 207
ENGL 202
IPHI 100
PSYC 100
STAT 201

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานขอมูล
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ปรัชญาเบื้องตน
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
2
2
3

19

นักศึกษาชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

CPSC 301
CPSC 302
CPSC 303

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
วิศวกรรมซอฟตแวร
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
วิชาโท 1

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

COMP 300
CPSC 304
CPSC 305
CPSC 392*
CPSC 332

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน * ไมนับหนวยกิต
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
ปญญาประดิษฐ
การฝกงานวิชาชีพ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3
วิชาโท 2

รวม
19
รวม
** การฝกงานวิชาชีพอยูภาคเรียนฤดูรอนของชั้นปที่3 และชั้นปที่ 4 นับเปนเวลาไมนอยกวา 400 ชั่วโมง
ซึ่งนักศึกษาจะตองเตรียมตัวการรับสมัครเขาฝกงานตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
นักศึกษาชั้นปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CPSC 341
CPSC 435

คอมพิวเตอรกราฟกส
จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพฯ
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 4
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 5
วิชาโท 3
รวม
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3
3
3
3
3
15

วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 6
วิชาโท 4
วิชาโท 5
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
2*
3
3
1
3
3
3

16

หนวยกิต
3
3
3
3
3
15
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาความเปนมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง
สมัยใหม จนถึงยุคหลังสมัยใหม
This course explores the history, notion; civilization form and history of arts in
ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).
ECON 100

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
This course covers fundamentals and applications of economics, price
mechanisms, roles of governmental and private sectors in economics, and economic policies. The
changes in local and international economies will be analyzed and the Self-sufficiency Economy
philosophy will be discussed.
IPHI 100

ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดตางๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม
ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาที่สําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร สุนทรียะ
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม
This course aims at the meaning and range and various concepts of philosophy
from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and science and the
important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, epistemology and ethics.
LAWS 100

กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง ที่มา ประเภท และ
ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the
significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and
others related Law for daily living.
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PSYC 100

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)
2(2-0-4)
ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย ความหมาย ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
บุคลิกภาพ การปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม องคกร
การสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม การนําเอาหลักจิตวิทยามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
This course focuses on the history of Psychology, human behaviors, meaning and
benefits of human relations, personality, adapting, creating interpersonal relations, personality
development, cohabitation in society and organization, promoting morality and ethics,
environmental influences on human behaviors, and capitalize physiological theories on daily life.
SOCI 100

สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
2(2-0-4)
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนที่มีความสัมพันธกับ
พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาที่เกิดขึ้นและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก
This course explores the development, institutions and policies of ASEAN and the
member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global context, the
impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect international business are
also examined.
SOCI 101

สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics)
2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ การ
เมืองไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship between
society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course.
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กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต
ENGL 101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด อาน
เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใชเพื่อการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน
To study foundation English language structures and patterns and to practice the
integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to deploy in
everyday communication and situations correctly and appropriately , for example, listening to
news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or texts, etc.
ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด
อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงขึ้น เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ
ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนน
ฝกการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
To study more complex English grammar and structures through communicative
listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of vocabulary, for example,
listening and reading for main ideas and details, speaking and writing in various regional and global
contexts including an emphasis on accurate and fluent pronunciation and intonation
ENGL 201

ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
2(1-2-4)
(English Skills and Applications)
ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ที่ใชคําศัพทและสํานวนที่หลากหลาย รวมถึงใช
ไวยากรณ และโครงสรางภาษาที่ซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ
ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล
To study effective techniques and methods of receptive (listening and reading)
and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of vocabulary and proverbs,
and formally complex grammar and structures with an emphasis on correct and appropriate
applications for up-to-date situations through critical thinking skill
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ENGL 202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
3(1-4-4)
(English for Professional Communication and Presentations)
ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เกี่ยวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเรื่องคําศัพทและสํานวนตาง ๆ ที่ใช
ในการสื่อสารอยางมืออาชีพ
To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant to
learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful English
conversations, and presenting academic texts related to students’ area of specialization. Emphasis
is also placed to expand professionally communicating vocabulary and expression
THAI 100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
2(1-2-4)
(Thai Language for Communication and Presentations)
ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟ ง กระบวนการสงสารผานรูปแบบการเขียน
การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับบุคคลตาม
โอกาส และสถานที่ กลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
This course deals with the analyzing of Thai language used in the present, practices
using Thai language skills with correct structure, valuing the received messages as readers and listeners,
the process of sending messages via writing and speaking as well as using language for everyday
purpose. It also aims at using idiomatic wording that is appropriate for people, occasions, and places
using Thai language for effective communication and presentation strategies.

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
COMP 300
เงื่อนไข

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer for Working)
2(1-2-4)
- ไมนับหนวยกิต
- ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชัน้ ปที่ 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ e-learning
- ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U
ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใช
โปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก
Condit
- This is a non-credit subject
- Students who have failed in IT exam must register this class in
the 3rd year (e-learning class only)
- This result of the course graded as S or U
This course explores applying computers for working, using word processing
programs, spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs.
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MATH 100

กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
2(2-0-4)
(Mathematical Logic in Daily Activity)
ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การเทียบ
บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ การคํ า นวณดอกเบี้ ย ภาษี การใช เงิ น ในระบบผ อ นชํ า ระ การเปรี ย บเที ย บราคาสิ น ค า การ
ประยุกตใชขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อการตัดสินใจ
This course focuses on real numbers, mathematical models and problem solving,
logic and the rule of three. It also explores tax interest calculation, paying money by installment
system, products price comparison and applying and analyzing basic information for decisionmaking.
หรือ
TAPS 100

การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง
ตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
logical thinking and problem solving, thinking skill development and problem solving and
decision-making process.
SCIE 100

สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน
และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถิ่นและสากล
The study of environmental science, the effect of environmental changing to daily
life, applying the development of life quality to individuals, local and international levels are
covered in the course.
TECH 101

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)
ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใชหองสมุด
และการสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผูใช
คอมพิวเตอร
This course aims at using new media and technology, computer systems and
network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social
networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users.
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กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
LEAC 100

การเรียนรูผานกิจกรรม (Learning by Activities)
1(0-3-2)
ศึกษาเรียนรูความหมาย แนวคิ ด ความสํ าคัญ การบริหารจัดการ การประเมินกิจ กรรม
โครงการ โดยการเรียนรูผ านกิจกรรมดานวิชาการ ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความเปนมือ
อาชีพ
This course deals with learning the meaning, concepts, significance and
management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic activities,
health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral and ethics,
communication, language and professionalism.
LEEX 100

การเรียนรูผานระสบการณ (Learning by Experiences)
1(0-3-2)
ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู ทักษะดาน
อาชีพ จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี
The course focuses on working and practical training for reinforcing knowledge
development by integrating career skills, theoretical and practical learning systems by
experienced guest speakers.

PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้)
PEHR 101

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health
1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย การ
ดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถนําไปใชเปน
กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
การมีน้ําใจนักกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of the importance of health and physical fitness, introductory exercise
science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health are
emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for health, fitness
and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic spirits with rhythmic
activities.
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PEHR 104

เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเปนพื้นฐาน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course explores tennis for health including the history, objectives, basic skills,
tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using tennis as
exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit
with playing tennis.
PEHR 105

กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธี
ของการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจน
ความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมกอลฟ ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of playing golf;
techniques and how to play golf such as proper etiquette, and how to take care of golf
equipment. This course also covers rules, manners for playing golf, safety, the importance of
health and fitness, creating good attitude in exercising, and having an athletic spirit with playing
golf.
PEHR 106

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มี
น้ําใจนักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to enjoy
exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit, creating
unities, and helping each other are addressed in the course.
PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ
การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญ
ของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซึ่ง
เปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of swimming;
techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, manners for
competition, safety, the importance of health and fitness, creating good attitudes in exercising as
well as having and athletic spirit in swimming.
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กลุมวิชาแกน
MATH 101

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(3-0-6)
(Calculus and Analytic Geometry I)
ลิมิตของฟงกชัน การหาคาลิมิต ฟงกชันตอเนื่อง ทฤษฎีคาสูงสุดและคาระหวางกลาง แนวคิดมูล
ฐานของอนุพันธ ปฏิกิริยาอนุพันธ อนุพันธของฟงกชันเชิงพีชคณิต อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ กฎลูกโซ ทฤษฎี
ของโรลล ทฤษฎีบทค าเฉลี่ย ความเวาและอนุพันธอันดับสอง การประยุกตปญหาคาสูงสุ ดและคาต่ําสุด การหา
อนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย ผลตางอนุพันธ แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส
คุณสมบัติของปฏิยานุพันธ และอินทิกรัลจํากัดเขต จํานวน e ฟงกชั่นลอการิทึม อนุพันธของฟงกชั่นลอการิทึม
ลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งนิยามในรูปอินทิ กรัลจํากัดเขต ฟงก ชั่นผกผันและอนุพันธ ของ bX อนุพันธของฟงกชั น
ตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชันชี้กําลังที่นิยามในพจนของลอการิทึม ฟงกชันไฮเปอรโบลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ กฎ
ของโลปตาล การอินทิเกรตโดยการแทนคา การอินทิเกรตทีละสวน การประยุกตอินทิเกรตจํากัดเขตในการหาพื้นที่
ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเสนโคง พื้นผิวของการหมุนอินทิเกรตไมตรงแบบ
Limits of function, computation of limits, continuous functions, the maximumvalue theorem and the intermediate-value theorem. Basic concepts of the derivative, antiderivative. Derivative of algebraic functions, derivative of trigonometric functions, the chain rule.
Rolle’s theorem and mean-value theorem, concavity and second derivatives, applied maximum
and minimum problems, implicit differentiation, differentials. Basic concepts of definite integrals,
Fundamental theorem of calculus, properties of anti-derivatives and definite integrals. The
number, logarithmic functions, derivatives of logarithmic functions. Natural logarithm defined as a
definite integral, inverse functions and the derivative of bx, derivatives of inverse trigonometric
functions, related rates, L’hopital’s rules. Methods of integration, integration by substitution,
integration by partial fractions. Applications of the definite integrals about areas, volumes,
centroids, work, arc length, areas of surfaces of revolution, improper integrals.
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MATH 102

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
3(3-0-6)
(Calculus and Analytic Geometry II)
วิชาบังคับกอน : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 (MATH 101)
พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม ความยาวของสวนโคงและอัตราเร็วบนเสนโคง มุม
ระหวางเสนตรง และเสนสัมผัส อนุพันธอันดับสอง และความโคงของเสนโคง จํานวนเชิงซอน กราฟของสมการ
ฟงกชันและเสนโคงระดับ อนุพันธยอย ผลตางอนุพันธ กฎลูกโซ จุดวิกฤต อนุพันธยอยอันดับสอง และคาสุดขีด
สัมพัทธ อินทิเกรต จํากัดเขตบนบริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกลม และระบบ
พิกัดทรงกระบอก ลําดับ อนุกรม การทดสอบดวยอินทิกรัล การทดสอบดวยการเปรียบเทียบ และการทดสอบดวย
อัตราสวน อนุกรมสลับ และการทดสอบการลูเขาแบบสัมบูรณ การกระจายทวินาม อนุกรมกําลังสูงของเทยเลอร
อนุกรมฟูริเยร ฟงกชันคาบ สูตรของออยเลอร การลูเขาของอนุกรมฟูริเยร ฟูริเยรอินทิเกรต
Areas in the polar coordinate, parametric equations, arc length and speed on a
curve, the angle between a line and a tangent line. The second derivative and the curvature of a
curve. Complex number. Graph of equations. Functions and level curves. Partial derivatives,
differentials, the chain rule. Critical points, second order partial derivative and relative extreme.
Definite integrals over plane and solid regions. Sequences, series, the integral test, the comparison
test, the ratio test, the alternative series and absolute convergence tests, binomial expansion,
power series, the Taylor’s formula, Fourier series, Periodic functions, the Euler formula,
convergence of Fourier series, Fourier integral.
MATH 201

คณิตศาสตรดิสครีต (Discrete Mathematics)
3(3-0-6)
ตรรกะประพจน ตรรกะประโยคเปด ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน วิธีการพิสูจน ทฤษฎีเซต การพิสูจน
สมบัติของเซต การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล ความนาจะเปน ความ
นาจะเปนอยางมีเงื่อนไข ฟงกชัน หลักการ ชองนกพิราบ ความสัมพันธ ความสัมพันธลําดับบางสวน ความสัมพันธ
ลําดับสมบูรณ ลําดับ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร กราฟและตนไม วิถีและวงจร ตนไมทวิภาค และตนไม ทอดขาม
Propositional logic, predicate logic, elementary number theory, methods of proof,
set theory, proving set identities, counting, permutations, combinations, binomial theorem,
Pascal's triangle, probability, conditional probability, functions, pigeonhole principle, relations,
partial order relations, total order relations, sequences, mathematical induction, graphs and trees,
paths and circuits, binary trees, and spanning trees.
STAT 201

สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร (Statistics for Scientists)
3(3-0-6)
สถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของ ตัวแปร
สุม การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะหความแปรปรวนและการ
ออกแบบการทดลอง การถดถอยเชิงเสน สหสัมพันธการถดถอยเชิงเสน
Statistics, probability theory, probability distribution, sampling distribution,
estimation hypothesis testing, test of goodness of fit and independence, analysis of variance and
experimental design, simple linear regression, multiple linear regression.
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กลุมวิชาเฉพาะดาน
CPSC 101

วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Foundations of Computer Science)
3(2-2-5)
โครงสรางและการทํางานของคอมพิวเตอร ตรรกะและการแกปญหา ระบบเลขจํานวนและรหัสที่ใช
แทนขอมูล พีชคณิตบูลีน การเขียนผังงานและรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดขอมูลและตัวแปร การคํานวณ
ทางคณิตศาสตรและตรรกะ ขั้นตอนวิธีในการแกปญหาตางๆ คําสั่งควบคุมการทํางาน การเขียนโปรแกรมยอยและ
สงผานคาไปยังโปรแกรมยอย ขอมูลอาเรย การประมวลผลแฟมขอมูลเบื้องตน บททบทวนกฎไวยากรณ ภาษากับ
กฎเกณฑและความหมาย การแปลความกอนหลังและการแปลความจากซายไปขวาแบบงาย (เอสแอลอาร) และการ
แปลกฎเกณฑแบบตรง ฝกปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมดวยภาษาชั้นสูง เชน C++ หรือภาษาชั้นสูงอื่น ๆ
Organization and operations of computer, logic and problem solving, number system
and data representation, boolean algebra, flowchart and pseudocode. Computer programming
concept, data type and variable, mathematic and logic, algorithmic problem solving, control flow
statements, function and sub-program, array, fundamentals of file processing. Review of grammars,
languages and their syntax and semantics, precedence and Simple Left to Right (SLR) translation, and
syntax directed translation schemes. Programming practices with high level programming language
such as C++
CPSC 102

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I)
3(2-2-5)
แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ
ฟงกชันและหนวยรับเขา/สงออกขอมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธระหวางตัวแปร ตัว
ชี้ และการใชเนื้อที่ในหนวยความจํา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การสงคาระหวางฟงกชัน สตริงก แฟมขอมูล การ
รับเขา/สงออกขอมูล แถวลําดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การแก
จุดบกพรองโปรแกรม และการสรางโครงสรางขอมูลโดยใชอ็อบเจกตและตัวชี้
Fundamental concepts of programming languages, structured programming,
variables, operators, functions and Input/Output, various control statements and operations of
languages, relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global variables,
function parameter passing, strings, file, Input/Output (I/O), one and two dimensional arrays,
program designing, program writing, program debugging, and construction of data structures using
objects and pointers.
CPSC 103

ตรรกะดิจทิ ัล (Digital Logic)
3(3-0-6)
ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร พีชคณิตบูลีน การวิเคราะหและการสังเคราะหตรรกะคอมบิเน
ชันนัล ฟงกชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คารนอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอรหลายระดับ และภัย
ในวงจร การวิเคราะหและสังเคราะหตรรกะ ซีเควนเชียล การนําฟลิปฟล็อปมาสรางตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพ
แสดง การเปลี่ยนสถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจํานวนสถานะ เทคนิคการกําหนดสถานะ และสภาวะการแขงขัน
Number systems and computer codes, Boolean algebra, analysis and synthesis of
combinational logic, switching function, canonical forms, Karnaugh map, minimization techniques,
multilevel NAND and NOR circuits and hazards, analysis and synthesis of sequential logic, logic
implementation with flip flop, state variables, state transition diagram, state table, minimization of
states, state assignment techniques, and race conditions.
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CPSC 201

สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Architecture and Organization)
ระบบคอมพิ ว เตอร หน ว ยประมวลผล หน ว ยความจํ า มอดู ล รั บ เข า /ส ง ออก การเชื่ อ มต อ
องคประกอบดังกลาว หนวยประมวลผลกลาง หนวยควบคุม เรจิสเตอร หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกะ
หนวยคําสั่งและการเชื่อมตอของหนวยดังกลาว สถาปตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่งและชนิดขอมูล หัวขอการ
จัดระบบ การทําไปปไลน การจัดระบบคอมพิวเตอรแบบขนาน การจัดระบบหนวยประมวลผลหลายชุด และการ
ประมวลผลเชิงเวกเตอร
Computer system, processor, memory and Input/Output modules, interconnections
among these major components, central processing unit, control unit, registers, arithmetic and logic
unit, instruction unit and interconnections among these components, architectural issues,
instruction-set design and data types, organizational issues, pipelining, parallel organization, multiple
processors and vector processing organizations.
CPSC 202
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (CPSC 102)
การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมที่ซับซอน การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคําสั่งวนซ้ํา
แนะนําโครงสรางขอมูลเบื้องตน โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสนและไมใชเชิงเสน รายการโยง กองซอน แถวคอย ตนไม
กราฟ ประเภทของการจัดระบบแฟมขอมูล เทคนิคการประมวลผลแฟมขอมูลแบบงาย การประมวลผลแฟมขอมูล
แบบซีเควนเชียล การประมวลผลแฟมขอมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใชงานไดจริงในงานวิจัย บันเทิง
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
Analysis and design of complex programs, recursive and iterative program controls,
introduction to basic data structures, linear and non-linear data structures, linked-lists, stacks,
queues, trees, graphs, types of file organizations, simple file processing techniques, sequential file
processing, co-sequential file processing, practical application programming for research,
entertainment, businesses, and industries.
CPSC 203
โครงสรางขอมูล (Data Structures)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (CPSC 102)
ประเภทขอมูลนามธรรมในภาษาชั้นสูง ประเภทขอมูลแบบตัวชี้และเวกเตอรในภาษาชั้นสูง เวลา
การรันงานและความซับซอน รายการโยง กองซอน แถวคอย การวนซ้ําและกรณีศึกษาดานการคํานวณ ตนไม กราฟ
ฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีของตนไม กรณีศึกษาดานการเรียงลําดับ ตารางแฮช การบีบอัดขอมูล การจับคูสตริง
Abstract data type in high level language, pointer and vector in high level
language, running time and complexity, linked-lists, stacks, queues, trees, recursion, numerical
case studies, trees, graph, binary heap, tree algorithms, sorting case studies, hash table, data
compression, string matching.
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CPSC 204
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี (Analysis and Design of Algorithms) 3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน : โครงสรางขอมูล (CPSC 203)
ปญหาทางการคํานวณ เซตและกราฟ ขั้นตอนวิธีการคนหา ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับ แนวทางการ
แบงแลวเขายึดเพื่อการแกปญหา ประสิทธิภาพเชิงเสนกํากับ ของขั้นตอนวิธี การหาคาเหมาะที่สุดของขั้นตอนวิธีโดย
ใชกําหนดการพลวัต และขั้นตอนวิธีแบบละโมบ
Computational problems, set and graphs, searching algorithms, sorting algorithms,
divide-and-conquer approach to problem solving, asymptotic efficiency of algorithms, algorithm
optimizations using dynamic programming and greedy algorithms.
CPSC 205

ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
3(2–2–5)
สถาป ตยกรรม เปาหมายและโครงสร างของระบบปฏิ บัติ การ การจั ดการการประมวลผล การ
กําหนดการการประมวลผล ความรวมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การ
ปองกัน การจัดการหนวยความจํา หนวยความจํากายภาพ หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวยเก็บรอง จานบันทึก
หนวยเก็บขั้นสาม หนวยรับเขา/สงออก แฟมขอมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องตน
Architecture, goals, and structure of operating system, process management,
processes scheduling, process coordination and synchronization, deadlock, causes, conditions,
prevention, memory management, physical memory, virtual memory, secondary storage
management, disk, tertiary storage, Input/Output (I/O), file, directory, introduction to distributed
operating systems.
CPSC 206

ระบบฐานขอมูล (Database Systems)
3(3-0-6)
ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมของฐานขอมูล อี-อาร
ไดอะแกรม การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทําใหเปนบรรทัดฐาน (นอรมอลไลเซชัน)
ภาษาฐานขอมูล ภาษาที่ใชในการสืบคนแบบงาย (เอสคิวแอล) ความมั่นคงและบูรณภาพ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
แนวคิดพื้นฐานฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกตและฐานขอมูลแบบกระจาย
File system, database system, database components and architecture, E-R
Diagram. The conceptual level and physical level of database design. Normalization, database
languages, Simple Query Language (SQL), security and integrity, relational database, basic concept
of Object-Oriented Database (OODB) and distributed database.
CPSC 207

การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต (Object-Oriented Software Development)3(2–2–5)
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต คลาส อ็อบเจกต ชนิดขอมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถายทอด
การหอหุม ภาวะพหุสัณฐาน และการนําของเดิมมาใชใหม กระบวนทัศนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต การ
วิเคราะห ออกแบบและประยุกตใชระบบงานเชิงอ็อบเจกต
Object-oriented programming, classes, objects, abstract data types, inheritance,
encapsulation, polymorphism and reuse, object-oriented software development paradigm,
analysis, design and applications of object-oriented systems.
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PSC 301
การวิเคราะหและออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ระบบฐานขอมูล (CPSC 206)
องคประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะหระบบ วิธีการกําหนดความตองการ
ของระบบงาน เครื่องมือเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหระบบ การศึกษาความเปนไปไดของระบบ การใชแผนภาพ
แสดงการไหลของขอมูล การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล การออกแบบการรับขอมูล การออกแบบการ
แสดงผลขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การทําเอกสารประกอบ และการนําเสนอผลงาน
System component, system development life cycle (SDLC), system analysis,
identification of system requirements, basic tools of system analysis, system feasibility study, Data
Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, input design, output design, database design,
documentation, and presentation.
CPSC 302

เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks)
3(2-2-5)
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สื่อสงสัญญาณ โครงสรางการวางเคเบิล แนวคิดทั่วไป การวางเคเบิล
ในแนวราบ ขายสายแกนหลัก พื้นที่โทรคมนาคม การทดสอบและ การรับรองการวางเคเบิล การออกแบบการวาง
เคเบิล การติดตั้งสายเคเบิล การทํางานของบริดจ โพรโทคอลตนไมแบบทอดขาม ขายงานบริเวณเฉพาะที่อีเทอรเน็ต
การสลับเสนทางขั้นพื้นฐาน ขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเสมือนที่อยูอินเทอรเน็ต การจัดเสนทางแบบคงที่ การจัด
เสนทางแบบพลวัต โพรโทคอลการจัดเสนทางสารสนเทศ การจัดเสนทางแบบระยะสั้นเปนอันดับแรก การปรับตั้ง
อุปกรณจัดเสนทางขั้นพื้นฐาน การเชื่อมตอแบบอนุกรม และขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบไรสาย
Introduction to computer networks, transmission media, structured cabling, concepts,
horizontal cabling, backbone cabling, telecommunication spaces, testing and certification of cabling,
cabling design, cabling installation, bridging, spanning tree protocol, Local Area Network (LAN),
Ethernet, switch basics, Virtual Local Area Network (VLAN), internet address, static routing, dynamic
routing, Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF) routing, basic router
configuration, serial connection, and wireless Local Area Network (LAN).
CPSC 303
วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (CPSC 202)
วิศวกรรมซอฟต แวรเบื้ องตน กระบวนการของซอฟตแวร การวิเคราะห ความต องการของ
ซอฟตแวร วิธีโมเดลระบบ การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร การ
ทดสอบซอฟตแวร การบริหารโครงงานซอฟตแวร วิวัฒนาการซอฟตแวร การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล การประมาณตนทุนซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร
Introduction to software engineering, software process, requirement analysis,
system modeling, Graphical User Interface (GUI) design, architectural design, testing, software
project management, software evolution, verification & validation, software cost estimation,
software quality assurance, Capability Maturity Model Integration (CMMI), and Computer-Aided
Software Engineering (CASE) tools.
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CPSC 304

การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
3(3-0-6)
(Management of Information System in Organization)
หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความ
ได เปรี ย บเชิ ง ธุ รกิ จ การพั ฒ นากลยุ ท ธ ข ององค กรโดยใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การวางแผนการใช ท รั พ ยากร
สารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องคกรและระบบการบริหาร บทบาทและ
หนาทีของผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร ขอบังคับ จริยธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
Principles of management information system in organization. Competitive
advantage in applying IT in organization. IT resource planning. Preparing for IT in human,
organization, and management. CEO's role with IT's implementation in organization. Rules, ethics,
and computer related laws.
CPSC 305
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน : โครงสรางขอมูล (CPSC 203) และ การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 204)
ประวัติความเปนมาของปญญาประดิษฐ การวิเคราะหแบบมีนสเอน ปญญาประดิษฐดั้งเดิม การ
ประยุกตใชเทคนิคของปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน การคนหาโดยไมมีการชี้แนะ การคนหาโดยมีเชาวนปญญา
ชวย การคนหาเมื่อมีคูปรปกษ การเลนเกม ตรรกะเงื่อนไข ระบบผูเชี่ยวชาญโดยใชกฎการจัดการความไมแนนอนใน
ระบบผูเชี่ยวชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือขายใยประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเจเนติก การโปรแกรมเจเนติก การทํา
เหมืองขอมูล
History of Artificial Intelligence (AI), means-ends analysis, and traditional AI, AI
applications in daily life, uninformed searches, heuristic searches, adversarial searches, game playing,
predicate logic, rule-based expert systems, uncertainty management in expert systems, fuzzy logic,
artificial neural networks, genetic algorithms, genetic programming, and data mining.
CPSC 332

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction) 3(3-0-6)
พฤติ กรรมมนุษ ย กระบวนวิธี การบัน ทึกและแปลพฤติกรรมมนุ ษย การวิ เคราะห การทํา งาน
เทคนิคการสังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหและการโมเดลงาน วิธีแสดงสวนปฏิสัมพันธและ
เครื่องมือสรางตนแบบ ขั้นตอนการเรียนรู การศึกษาการใชงานและการวิเคราะหโพรโทคอลการใชคํา ปฏิสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร แนวทางการทดลองทําจริง การเรียนรูของมนุษย การทํานายและการเลียนแบบ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและกรณีศึกษา
Human behavior, methodologies for obtaining and interpreting human behavior:
work activity analysis, observation techniques, questionnaire, task analysis and modeling techniques,
methods for interface representation and prototyping tools, cognitive walkthroughs, usability studies
and verbal protocol analysis, the four approaches to human-computer interaction, empirical,
cognitive, predictive, and anthropomorphic and case studies.
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CPSC 341

คอมพิวเตอรกราฟกส (Computer Graphics)
3(2-2-5)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูลสําหรับคอมพิวเตอรกราฟกส
เครื่องมือและเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เทคนิคในการยอ/ขยาย ยายตําแหนง หมุน และตัดภาพ
การโตตอบกับผูใช การทําภาพเคลื่อนไหว การทํางานเสมือนจริง เนนการฝกหัด และการสรางเสริมความเขาใจใน
การปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟกส
Introduction to the development of computer images, computer graphics data
structures, development tools and techniques for 2-dimensional and 3-dimensional images.
Techniques of scaling, translation, rotation, and clipping images. User interface, animation and
virtual reality. Practice to reinforce the understandings in the computer graphics.
CPSC 435

จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
(Ethics for Computer Professionals)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิ ว เตอร กฎหมายทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ลิ ขสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บั ต ร เครื่ อ งหมายการค า กฎหมายว า ด ว ยพาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส และกฎหมายที่เกี่ยวของ ความเปนสวนตัว อาชญากรรมผานสื่อทางคอมพิวเตอร กรณีศึกษาการใช
เครือขายสังคมในปจจุบัน
Concept of morals and ethics, acts for the offense on the computer, intellectual
property law, patents, trademarks, copyrights, E-commerce law, information privacy, computer
criminals, case of social network applications.

กลุมวิชาเลือก
CPSC 331

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตและดีไซนแพทเทิรน
3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming and Design Patterns)
วิชาบังคับกอน : การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต (CPSC 207)
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต เครื่องมือชวยการออกแบบซอฟตแวร ภาษา
ยูเอ็มแอล ดีไซนแพทเทิรนและกรอบดีไซน แพทเทิรนเพื่อการสรางอ็อบเจกต แพทเทิรนเชิงโครงสราง และ แพ
ทเทิรนเชิงพฤติกรรม
Object-oriented design and programming, design tools, Unified Modeling Language
(UML), design patterns, and frameworks, object creational patterns, structural patterns, and
behavioral patterns.
CPSC 333

เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia Technology)
3(2-2-5)
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกตงานสื่อดิจิทัลแบบตาง ๆ ความรูเบื้องตนในการ
ผลิตสื่อ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปดานสื่อมัลติมีเดีย การผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมตาง ๆ
Basic principles in theory and applications of several digital media types,
introduction to media production, image, sound, animation, and digital video, multimedia
production technology, the use of multimedia software in multimedia production.
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CPSC 334

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
3(2-2-5)
การเปรียบเทียบระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศแบบอื่น กระบวนการตัดสินใจ
ของมนุษย ชนิดและสถาปตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หัวขอตางๆในการสรางระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การสรางแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรเพื่อเชาวนปญญาทางธุรกิจ และการจัดการสมรรถนะทางธุรกิจ
Comparison of Decision Support Systems (DSS) and other information systems.
Human decision-making processes. Types and architecture of DSS. Issues in implementation of
DSS project. Mathematical models of business intelligence, and business performance
management.
CPSC 335

การโปรแกรมแบบลูกขาย-แมขาย (Client-Server Programming)
3(2-2-5)
โมเดลและการโปรแกรมการสื่อสารแบบลูกขาย-แมขาย การออกแบบซอฟตแวร การประมวลผล
พรอมกัน การเชื่ อมตอโปรแกรมประยุกตกั บโพรโทคอล ซ็อกเก็ตเอพีไอ ขั้น ตอนวิธีดํ าเนินงานที่ฝงลูกขายและ
ประเด็นที่เกี่ยวของ ขั้นตอนวิธีดําเนินงานที่ฝงแมขายและประเด็นที่เกี่ยวของ แมขายแบบไมกําหนดการเชื่อมตอ
และแมขายแบบกําหนดการเชื่อมตอ
Client-server communication model and programming, software design,
concurrent processing, application interface to protocols, socket Application Protocol Interface
(API), client side algorithms and issues, server side algorithms and issues, connectionless servers,
and connection-oriented servers.
CPSC 336

เทคโนโลยีการเชื่อมตอเครือขาย (Internetworking Technology)
3(3-0-6)
ที่อยูไอพี โพรโทคอลอินเทอรเน็ต ไอพี อารพ อารอารพ ไอซีเอ็มพี ไอจีเอ็มพี แนวคิดของการจัด
เสนทาง การจัดเสนทางแบบคงที่ การจัดเสนทางแบบพลวัต ริพ โอเอสพีเอฟ บีจีพี การสงขอมูลจากโพรเซสถึงโพ
รเซส พีพีพี การควบคุมความแออัดในเครือขาย คิวโอเอส ดีเอ็นเอส ไอเอสดีเอ็น เอซีแอล ดีดีอารกับไอเอสดีเอ็น
แนท ดีเอชซีพี การสงสื่อประสม การจัดการเครือขาย และเอสเอ็นเอ็มพี
Internet Protocol (IP) Addressing, Internet Protocols: IP, ARP/RARP, ICMP, IGMP;
routing concepts, static routing, dynamic routing: RIP, OSPF, BGP; Process-to-Process Delivery, PPP,
Congestion control, QoS, DNS, ISDN, ACL, DDR with ISDN, NAT, DHCP, Multimedia transmission,
Network Management, and SNMP.
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CPSC 337

การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
3(3–0–6)
การค นคืนข อความ ธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสรางสารสนเทศ การคนคื น
ขอความหรือการคนคืนสารสนเทศอยางเต็มทั้งแบบมีขอกําหนด และไมมีขอกําหนด องคประกอบของระบบคนคืน
สารสนเทศ ปญหาในการคนคืนขอความอยางเต็ม โพลีกามี ซีโนนีมี ไฮเปอรนีมี ไฮโปนีมี ขอคําถามเชิงขอความ สวน
ตอประสานกับผูใชของระบบคนคืนสารสนเทศ วิธีการคนคืนขอความ วิธีเชิงอินเด็กซ วิธีจับคูสตริงอยางงาย ขั้นตอน
วิธีเคเอ็มพี การประมาณการการจับคู ตนไมแบบแพ็ต การวิเคราะหการจัดกลุม พื้นที่เวกเตอร การทําอินเด็กซเชิง
ความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เครือขายใยประสาทเทียม และเครื่องชวยการคนคืนขอความ
Text-retrieval, nature of information, representation and structure of information,
restricted and un-restricted text/full-text retrieval, information retrieval systems components,
problems in full-text search: polygamy, synonymy, hypernymy, hyponymy, textbase queries, user
interfaces to information retrieval systems, text retrieval approaches, simple index-based, na?ve string
matching, KMP algorithms, approximate matching, PAT trees, cluster analysis, vector space, latent
semantic indexing, natural langrage processing, artificial neural network and text-retrieval machine.
CPSC 338
สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร (STAT 201)
ทฤษฎี ก ารวิ จั ย การประมาณค า และทดสอบสมมติ ฐ าน ประชากรและการสุ ม ตั ว อย า ง การ
ออกแบบการวิจัย การสํารวจกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบใชหลักความนาจะเปน และแบบไมใชหลักความนาจะ
เปน เทคนิคการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบงาย การสุมอยางมีระบบ การสุมแบบแบงชั้น การสุมแบบแบงกลุม
ขั้นตอนเดียว เทคนิคการรวบรวมขอมูล การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ การประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป การวิเคราะหผล การทํารายงานและเทคนิคการนําเสนอผลการวิจัย
Research theories, estimates and tests of hypotheses, population and sampling,
research design, sample survey, probabilistic and non-probabilistic sampling, sampling techniques,
simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, one-stage cluster sampling;
data gathering techniques: questionnaires, interviews, data processing using software tools, output
analysis, reporting, and presentation techniques.
CPSC 339
การวิจัยดําเนินงาน (Operation Research)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : คณิตศาสตรดิสครีต (MATH 201)
โมเดลเชิงกําหนด กําหนดการเชิงเสน แบบจําลองขายงาน การวิเคราะหเสนทางสั้นที่สุดแบบ
ฟลอยด การจําลองการไหลในขายงาน การขนสง โมเดลขายงานแบบมี การขนถาย กําหนดการเชิงเสนแบบกําหนด
เปาหมาย กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการพลวัต โมเดลระบบสินคาคงคลัง โมเดลความนาจะเปน โมเดล เชิง
พยากรณ เทคนิคการสรางแบบจําลองไมตอเนื่อง และโมเดลแถวคอย
Deterministic models, linear programming, networks, Floyd's shortest path,
network flows, transportation, and transshipment models, goal programming, integer
programming, deterministic dynamic programming, and deterministic inventory models,
probabilistic models, forecasting models, discrete simulation techniques and queuing models.
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CPSC 342

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Website Design and Development)
3(2-2-5)
โครงสรางและการทํางานของเอกสารอิเล็กทรอนิกสทั้งแบบ Static และ Dynamic การออกแบบ
เว็บเพจ การจัดการเชื่อมตอ การแทรกขอความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการเชื่อมโยงและการ
จัดการฐานขอมูลบนเว็บไซต เนนการฝกหัด และการสรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต
Structure and operation of static and dynamic electronic documents. Webpage
design, link management, insertion of text, sound, and animation. Link technique and database
management on website. Practice to reinforce the understandings in the design and development
of website.
CPSC 394
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (Computer Science Project I)
3(0-6-0)
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาปที่ 3 เทอม 2 ขึ้นไป
โครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 1 เปนการทํางานกลุมหรือเดี่ยวภายใตคําแนะนําของอาจารย ที่ปรึกษา
นักศึกษาแตละกลุมจะตองทําการศึกษาปญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอรที่เลือกไวอยางเปนระบบ โครงงานที่ทํา
จะตองเปนโครงงานที่ใชความรูพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงการประยุกตใชแนวคิดและเทคนิคที่เคย
เรียนมา
This course is the first portion of a project-based individual or group study
investigation. Students will work under the supervision of faculty member(s). Each group must
choose to conduct a systematic investigation of a computer science problem of its choice. Project
topic must require a substantial background in computer science and the application of studied
concepts and techniques.
CPSC 401
การจัดการโครงงานซอฟตแวร (Software Project Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : วิศวกรรมซอฟตแวร (CPSC 303)
กิจกรรมของโครงงาน การนิยาม การวางแผน การนําโครงงาน การติดตามโครงงาน ขอจํากัดของ
ขอกําหนดดานสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ การเจรจาและเขียนสัญญา เครื่องมือในการทําตารางเวลา
การประมาณระยะเวลา แผนผังโครงขายการทํางาน การจัดการกลุม กลุมสนับสนุน บทบาทของผูจัดการโครงงาน
เครื่องมือในการติดตามโครงงาน และรายงานตนทุนของโครงงาน
Project activities, defining, planning, leading, monitoring; constraints of
performance specifications, schedule and budget, negotiating and writing contracts, scheduling
tools, time estimation, network diagrams, team organization, support team, role of project
manager, monitoring tools, and project cost reports.
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CPSC 431
การออกแบบระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System Design)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ปญญาประดิษฐ (CPSC 305)
ธรรมชาติของการจัดการ การตัดสินใจของมนุษยและการทําโมเดลสําหรับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือ
ซอฟตแวร โมเดลเหตุการณแบบไมตอเนื่องสําหรับระบบผูเชี่ยวชาญ โมเดลแถวคอยสําหรับระบบผูเชี่ยวชาญ เทคนิค
การหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด และเทคนิคปญญาประดิษฐในระบบผูเชี่ยวชาญ
Nature of the management, human decision making and modeling for Decision
Support System (DSS), DSS, Expert System (ES), information system, types of ES, software tools,
discrete-event models for ES, queuing models for ES, optimization techniques, and Artificial
Intelligence (AI) techniques in ES.
CPSC 432
ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย (Distributed Database System)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ระบบปฏิบัตกิ าร (CPSC 205) และ ระบบฐานขอมูล (CPSC 206)
แนวความคิดพื้นฐานของฐานขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ประเด็นของขอมูลแบบกระจาย
การเขาถึงขอมูลเดิม ปญหาของสมรรถนะในการใชขอมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการกูคืนฐานขอมูล
กรณีศึกษา ฐานขอมูลปญญาประดิษฐ ฐานขอมูลสื่อประสม และฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกตในลักษณะของฐานขอมูล
แบบกระจาย
Basic database and computer networks concepts, distributed data issues,
accessing pre-existing data, performance problems, transaction management, database recovery
techniques, case study, databases of Artificial Intelligence (AI), and multimedia and objectoriented on distributed database systems.
CPSC 433
การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 204)
การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอรนนิงเบื้องตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ ตัวแปรขอมูล วิธีการ
จํ า แนกข อ มู ล ต น ไม ช ว ยตั ด สิ น ใจ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ ความน า เชื่ อ ถื อ ของโมเดล การประเมิ น
ประสิทธิภาพดวยลิฟทและตนทุน การเตรียมขอมูลเพื่อการคนหาความรู การจัดกลุมขอมูล การหากฎความสัมพันธ
การแสดงขอมูลภาพ การสรุปขอมูล การหาแนวโนมที่ผิดปกติ การประยุกตกับการตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกคา
การประยุกตกับการวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรย การประยุกตกับเรื่องอื่น ๆ ผลกระทบตอสังคมของการทําเหมือง
ขอมูลกับแนวโนมในอนาคต และหัวขอเหมืองขอมูลขั้นสูง
Introduction to data mining and machine learning, concepts, instances, and
attributes, classification methods, decision trees, evaluation and credibility, evaluation with lift and
cost, data preparation for knowledge discovery, clustering, association rules, visualization,
summarization, and deviation detection, applications in targeted marketing and customer modeling,
applications with genomic microarray data analysis, applications in other areas, data mining and
society and its future direction, and advanced topics in data mining.
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CPSC 434

การจัดการเครือขาย (Network Management)
3(3–0–6)
หน า ที่ ข องการจั ด การเครื อข า ย โมเดลการจั ด การเครื อข า ย มาตรฐานการจั ด การเครื อข า ย
เครือขายการจัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือขายอยางงาย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝาระวัง
ระยะไกล(อารมอน) โพรโทคอลสารสนเทศรวมเพื่อการจัดการ(ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็ม
ไอบี) และเครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเครือขาย
Network management functions, network management model, network
management standards, Telecommunications Management Network (TMN), Simple Network
Management Protocol (SNMP), Remote Monitoring (RMON), Common Management Information
Protocol (CMIP), and Management Information Base (MIB), and tools and techniques for network
management.
CPSC 436

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)
3(3-0-6)
โมเดลธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสรางเว็บไซต
เพื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงินของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบรักษาความปลอดภัย กฎหมายวาดวย
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวคิดการตลาดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประมูลพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดการ
หวงโซอุปทาน การลูเขาของเทคโนโลยีกับธุรกิจ และเทคโนโลยีใหมที่สนับสนุนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
E-commerce business models, infrastructure of E-commerce, building an
E-commerce web site, E-commerce payment systems, security system, E-commerce law,
E-commerce marketing concepts, E-commerce auction, supply chain management. Convergence of
technologies and business and new technologies to support E-commerce.
CPSC 437
การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร (Computer Security Management) 3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : เครือขายคอมพิวเตอร (CPSC 302)
หลักการความมั่นคงของคอมพิวเตอร การกําหนดนโยบายความมั่นคง การรักษาความลับ ภาวะ
สวนตัว การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร การปองกันการเขาถึงสารสนเทศโดยผูไมไดรับอนุญาต การแกไข
ขอมูล การทําใหระบบไมสามารถใหบริการได การเขารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม และการวาง
แผนการกูคืนเมื่อเกิดหายนะ
Computer security principles, managerial aspects of security: confidentiality,
privacy, volatility in computerized information, protection of information against unauthorized
observation, modification, and denial of service, encryption, legal and ethical issues, and disaster
recovery planning.
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CPSC 438

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science I)
วิชาบังคับกอน : ขึ้นอยูกับผูสอน
ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรที่ใหมหรือเปนวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค
การศึกษาที่เปดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ําไดก็ตอเมื่อเปนหัวขอใหมที่ตางจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in computer science. The contents
will be specified at the time this course is offered. This course may be repeated for credit only if
the topics are different.
CPSC 439

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science II)
วิชาบังคับกอน : ขึ้นอยูกับผูสอน
ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรที่ใหมหรือเปนวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค
การศึกษาที่เปดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ําไดก็ตอเมื่อเปนหัวขอใหมที่ตางจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in computer science. The contents
will be specified at the time this course is offered. This course may be repeated for credit only if
the topics are different.
CPSC 441

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science Seminar)
3(3-0-6)
ศึกษาเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร การพัฒนาดานเทคโนโลยีในปจจุบัน ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ บทความที่นาสนใจ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สัมมนา การจัดหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการจาก
ภายนอกมาบรรยายใหความรู
Study of computer science technology, the development of current technology,
related research, interesting article, knowledge sharing forum and seminar, the provision of
external guest speakers and academic experts.

กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
CPSC 391

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Preparation for Cooperative Education)
หลักการ กระบวนการ และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ
การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพในองคกร อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะการวางแผน การ
วิเคราะห การแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ
Principles, procedures, and regulations about cooperative education, selection of
working places, application letter writing and interviews, personality development, quality
management in the organization, occupational health and safety, ethics and professional
conducts, report writing and presentation, planning, analysis, problem solving and decision making
skills.
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CPSC 392

การฝกงานวิชาชีพ (Career Training)
1(0-6-0)
ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางเปนระบบ เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 400 ชั่วโมง โดยมีผนู ิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิด
ประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
Systematically practice in relevant major field within working places for at least
400 hours under the supervision, follow-up, and evaluation by advisor to assist students to gain
direct experiences before graduation.
CPSC 491
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6(0-40-0)
วิชาบังคับกอน : การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (CPSC 391)
ฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการในตําแหนงที่
ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห นักศึกษาที่เขารวม
โครงการจะตองปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุค คลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนา ที่
รับผิดชอบชัดเจนและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนา
ตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
Practice in working places as a temporary full-time employee with certain
responsibility for the entire period of the training, required at least one semester or 16 weeks.
Students participated in the program will pursue the personal regulations of working places, with
fully capability under the supervision, follow-up, and evaluation systematically by co-op advisor
and co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their capacity, and develop
themselves before graduation.
CPSC 492
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 (Computer Science Project II) 3(0-6-0)
วิชาบังคับกอน : โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (CPSC 394)
โครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 2 เปนงานตอเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 1 (CPSC 394)
นักศึกษาตองเขียนโปรแกรมใหเสร็จสมบูรณ ทดสอบ และติดตั้งระบบ สงเอกสารประกอบ และตองผานการสอบ
ปากเปลาและการนําเสนอโครงงาน โดยนักศึกษาจะทํางานดังกลาวภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
This course is a continuation of CPSC 394. Students must complete the coding,
testing, and deployment phase, submit formal documentation, and pass the oral examination and
project presentation of their projects. Students will work under the supervision of faculty member
(s).
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คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการสือ่ สารสมัยใหม สามารถประยุกต ใช
ความรูและทักษะในวิชาชีพ เพือ่ ตอบสนองความตองการดานสือ่ สารแกหนวยงานตางๆ ได
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่พรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Communications Arts Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)

: นิเทศศาสตรบัณฑิต
: นศ.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communications Arts
ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Com.Arts.

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

137 หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภาษา
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุม วิชาชีพทางนิเทศศาสตร
2.3 กลุมวิชาโท
2.4 กลุมวิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ

34 หนวยกิต
14 หนวยกิต
11 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
97 หนวยกิต
45 หนวยกิต
30 หนวยกิต
15 หนวยกิต
7 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต
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- 53 รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 34 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. IPHI 100
4. LAWS 100
5. PSYC 100
6. SOCI 100
7. SOCI 101

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.2 กลุมวิชาภาษา 11 หนวยกิต
1. ENGL 101
2. ENGL 102
3. ENGL 201
4. ENGL 202
5. THAI 100

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(English for Effective Communication)
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช (English Skills and Applications)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
(English for Professional Communication and Presentations)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
(Thai Language for Communication and Presentation)

2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
3(1-4-4)
2(1-2-4)

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
1. TAPS 100
2. TECH 101
3. SCIE 100
4. COMP 300

การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life)
สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)
คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer For Working )
- ไมนับหนวยกิต
- ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชั้นปที่ 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียน
แบบ e-learning
- ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U
ศึกษาการประยุ กตใ ชค อมพิ วเตอร เพื่อ การทํา งาน การใชโ ปรแกรม
ประมวลผลคํา การใชโปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และ
การใชงานบล็อก

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

2(2-0-4)
2(1-2-4)
2(2-0-4)
2(1-2-4)
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1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต
1. LEAC 100 การเรียนรูผา นกิจกรรม (Learning by Activities)
2. LEEX 100 การเรียนรูผา นประสบการณ (Learning by Experiences)

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

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1. PEHR 101
2. PEHR 104
3. PEHR 105
4. PEHR 106
5. PEHR 110

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)

2 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต
กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร 45 หนวยกิต ดังนี้
1. COMM 101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร (Principles and Theory of Communication)
2. COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ และสื่อสารการตลาด
(Principles of Advertising , Public Relations and Marketing Communication)
3. COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลเบื้องตน
(Introduction to Broadcasting & Digital Media)
4. COMM 104 การออกแบบนิเทศศิลปเบื้องตน (Introduction to Communication Design)
5. COMM 201 การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร (Photography for Communication Arts)
6. COMM 202 การวิเคราะหและการรายงานขาวเบื้องตน
(Introduction to News Reporting and Analysis)
7. COMM 203 จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร (Psychology and Communication Skills)
8. COMM 204 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
(Critical Thinking and Creative Thinking)
9. COMM 205 สื่อใหมและคอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศศาสตร
(New Media and Computer for Communication Arts)
10. COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร
(Law and Ethics for Communication Arts)
11. COMM 207 ผูประกอบการสื่อ (Media Entrepreneurship)
12. COMM 208 นวัตกรรมสื่อกับสังคม (Media Innovation and Society)
13. ENCA 201 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร (English for Communication Arts)
14. BUSI 101
หลักการจัดการ (Principles of Management)
15. BUSI 102
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร และกลุมวิชาโท 45 หนวยกิต
กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 30 หนวยกิต
กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต
 กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 30 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชา ดังตอไปนี้

1. DITR 301

2. DITR 302
3. DITR 303
4. DITR 304
5. DITR 305
6. DITR 306
7. DITR 401
8. DITR 402
9. DITR 403
10. DITR 404
11. ADPR 301
12. ADPR 302
13. ADPR 303
14. ADPR 304
15. ADPR 305
16. ADPR 306
17. ADPR 401
18. ADPR 402
19. ADPR 403
20. ADPR 404

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
(Digital Media & Broadcasting Program Production)
การเขียนเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทลั
(Writing for Digital Media and Broadcasting)
การสื่อขาวและการเปนผูประกาศ (News Reporting and Announcer)
ความคิดสรางสรรคและศิลปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทลั
(Creativity & Arts for Digital Media)
สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบ (Visaul and Sound Appreciation)
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ขั้นสูง
(Digital Media & Broadcasting Program Production in Advance)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
(English for Digital Media and Broadcasting)
การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
(Management for Digital Media and Broadcasting Business)
การวิจัยเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทลั
(Research for Digital Media and Broadcasting)
การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทลั
(Seminar in Digital Media and Broadcasting)
การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Advertising and Public Relations Management and Planning)
การผลิตและการเขียนเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Production and Writing for Advertising and Public Relations)
การใชสื่อดิจิทัลเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Digital Media for Advertising and Public Relations)
กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (Advertising & Public Relations Strategy)
การบริหารสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Advertising & Public Relations Media Management)
การสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Creativity in Advertising & Public Relations)
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(English for Advertising and Public Relations)
การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ
(Management for Advertising and Public Relations)
การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Research for Advertising and Public Relations)
การสัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Seminar in Advertising and Public Relations)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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21. COMD 301 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมเี ดีย
(Interactive media and Multi media Design)
22. COMD 302 การออกแบบเลขนศิลปในงานโทรทัศนและสื่อดิจิทัล
(Typographic Design in Digital Media and Broadcasting)
23. COMD 303 การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟก (Illustration and Infographic Design)
24. COMD 304 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 1 (Computer Animation 1)
25. COMD 305 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดแสงและองคประกอบฉาก
(Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets)
26. COMD 306 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 2 (Computer Animation 2)
27. COMD 401 ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศิลป (English for Communication Design)
28. COMD 402 การจัดการธุรกิจทางนิเทศศิลป (Communication Design Management)
29. COMD 403 โครงงานออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design Project)
30. COMD 404 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป (Seminar in Communication Design)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ)
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตใหเรียนวิชาโทภายนอกคณะที่เปดสอนโดยมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขของวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ สามารถเลือกเรียนวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเปนรายวิชาโทได
โดยใหเลือกเรียนทั้งหมด 15 หนวยกิตเปน แบงเปนกลุมวิชาดังนี้

 1. กลุมวิชาโท ดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล (เลือกเรียน 15 หนวยกิต)
1. DITR 301

2. DITR 302
3. DITR 303
4. DITR 304
5. DITR 305
6. DITR 306
7. DITR 401
8. DITR 402
9. DITR 403
10. DITR 404

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
(Digital Media & Broadcasting Program Production)
การเขียนเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทลั
(Writing for Digital Media and Broadcasting)
การสื่อขาวและการเปนผูประกาศ(News Reporting and Announcer)
ความคิดสรางสรรคและศิลปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทลั
(Creativity & Arts for Digital Media)
สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบ (Visaul and Sound Appreciation)
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ขั้นสูง
(Digital Media & Broadcasting Program Production in Advance)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
(English for Digital Media and Broadcasting)
การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
(Management for Digital Media and Broadcasting Business)
การวิจัยเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทลั
(Research for Digital Media and Broadcasting)
การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทลั
(Seminar in Digital Media and Broadcasting)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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 2. กลุมวิชาโท ดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (เลือกเรียน 15 หนวยกิต)
1. ADPR 301
2. ADPR 302
3. ADPR 303
4. ADPR 304
5. ADPR 305
6. ADPR 306
7. ADPR 401
8. ADPR 402
9. ADPR 403
10. ADPR 404

การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Advertising and Public Relations Management and Planning)
การผลิตและการเขียนเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Production and Writing for Advertising and Public Relations)
การใชสื่อดิจิทัลเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Digital Media for Advertising and Public Relations)
กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Advertising & Public Relations Strategy)
การบริหารสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Advertising & Public Relations Media Management)
การสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(Creativity in Advertising & Public Relations)
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
(English for Advertising and Public Relations)
การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ
(Management for Advertising and Public Relations)
การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Research for Advertising and Public Relations)
การสัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Seminar in Advertising and Public Relations)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

 3. กลุมวิชาโท ดานการออกแบบนิเทศศิลป (เลือกเรียน 15 หนวยกิต)
1. COMD 301 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมเี ดีย
(Interactive media and Multi media Design)
2. COMD 302 การออกแบบเลขนศิลปในงานโทรทัศนและสื่อดิจิทัล
(Typographic Design in Digital Media and Broadcasting)
3. COMD 303 การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟกในงานสื่อ
(Illustration and Infographic Design in Media Works)
4. COMD 304 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 1 (Computer Animation 1)
5. COMD 305 ความรูเบื้องตนการจัดแสงและการออกแบบฉากดิจิทลั
(Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets Design)
6. COMD 306 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 2 (Computer Animation 2)
7. COMD 401 ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศิลป (English for Communication Design)
8. COMD 402 การจัดการธุรกิจทางนิเทศศิลป (Communication Design Management)
9. COMD 403 โครงงานออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design Project)
10. COMD 404 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป (Seminar in Communication Design)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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 วิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน 7 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
1. COMM 499 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

7(1-40-0)

หรือ
2. COMM 498 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร
(Communication Arts Internship)

7(1-40-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่ไดเรียนมาแลว
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- 59 แผนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา

COMM 101
COMM 102
ENGL 101
LAWS 100
LEAC 100
PSYC 100
TECH 101
SOCI 100

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หลักและทฤษฎีการสือ่ สาร
หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ ฯ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนรูผานกิจกรรม
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก

นักศึกษาชั้นปที่ 1
หนวยกิต
3
3
2
2
1
2
2
2

รวม

รหัสวิชา

BUSI 101
CIVI 100
COMM 201
COMM 202
COMM 203
COMM 204
ECON 100
ENGL 201

ENCA 201
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

หลักการจัดการ
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร
การวิเคราะหและการรายงานขาวเบื้องตน
จิตวิทยาและทักษะการสือ่ สาร
ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช

หนวยกิต
3
2
3
3
3
3
2
2

รหัสวิชา

รหัสวิชา

BUSI 102
COMM 205
COMM 206
COMM 207
COMM 208
COMP 300
ENGL 202
XXXXXXX

21
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (1)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (2)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (3)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (4)
วิชาโท (1)
วิชาโท (2)

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

21
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

ปรัชญาเบือ้ งตน
การเรียนรูผานประสบการณ
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย
การคิดและการแกปญหา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
การออกกําลังกาย

รวม

20

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หลักการตลาด
สื่อใหมและคอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศฯ
กฎหมายสําหรับงานนิเทศศาสตร
ผูประกอบการสื่อ
นวัตกรรมสื่อกับสังคม
คอมพิวเตอรเพือ่ การทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอฯ
วิชาเลือกเสรี (1)

รวม

รหัสวิชา

รวม
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7

วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (5)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (6)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (7)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (8)
วิชาโท (3)
วิชาโท (4)
วิชาเอกเลือก (2)

รวม

7

รหัสวิชา

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

3
3
3
3
3
2*
3
3

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

21
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (9)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (10)
วิชาโท (5)

รวม

หนวยกิต

21
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

นักศึกษาชั้นปที่ 4
หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
2
2
1
2
2
2
2
1

การออกแบบนิเทศศิลปเบื้องตน

นักศึกษาชั้นปที่ 3

รวม

COMM 499

COMM 104
ENGL 102
IPHI 100
LEEX 100
SCIE 100
SOCI 101
TAPS 100
THAI 100
PEHR……..

นักศึกษาชั้นปที่ 2

รวม

รหัสวิชา

COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลฯ

17
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต
3
3
3

9
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 14 หนวยกิต
CIVI 100
สมัยใหม

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilizations and History of Art)
2(2-0-4)
รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม จนถึงยุคหลัง

This course explores the history, notion; civilization form and history of arts in
ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).
ECON 100

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
This course covers fundamentals and applications of economics, price
mechanisms, roles of governmental and private sectors in economics, and economic policies. The
changes in local and international economies will be analyzed and the Self-sufficiency Economy
philosophy will be discussed.
IPHI 100

ปรัชญาเบื้องตน (Introduction to Philosophy)
2(2-0-4)
ศึ ก ษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิ ด ต า งๆ ทางปรั ช ญาจากยุ ค กรี กจนถึ ง ยุ ค หลั ง สมั ย ใหม
ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาที่สําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร สุนทรียะ
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม
This course aims at the meaning and range and various concepts of philosophy
from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and science and the
important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, epistemology and ethics.
LAWS 100

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law)
2(2-0-4)
ศึ ก ษาความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ความหมาย ลั กษณะ โครงสร า ง ที่ ม า ประเภท และ
ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the
significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and others
related Law for daily living.
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PSYC 100

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4)
ศึกษาความเปน มาของจิ ตวิ ทยา พฤติกรรมมนุษ ย ความหมาย ประโยชนของมนุ ษยสัม พัน ธ
บุคลิกภาพ การปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม องคกร
การสร า งเสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ต อ พฤติ กรรม การนํ า เอาหลั ก จิ ต วิ ท ยามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
This course focuses on the history of Psychology, human behaviors, meaning and
benefits of human relations, personality, adapting, creating interpersonal relations, personality
development, cohabitation in society and organization, promoting morality and ethics,
environmental influences on human behaviors, and capitalize physiological theories on daily life.
SOCI 100

สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
2(2-0-4)
(ASEAN and Global Socio-economics and Politics)
ศึกษาพื้น ฐานทางสัง คม เศรษฐกิจ การเมื องของประเทศในกลุม อาเซีย นที่มี ความสั มพัน ธกั บ
พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาที่ เกิดขึ้นและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก
This course explores the development, institutions and policies of ASEAN and the
member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global context, the
impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect international business are
also examined.
SOCI 101

สังคมเศรษฐกิจ การเมืองไทย (Thai Socio-economics and Politics) 2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ การ
เมืองไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship between
society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course.
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กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต
ENGL 101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด อาน
เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใชเพื่อการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน
To study foundation English language structures and patterns and to practice the
integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to deploy in
everyday communication and situations correctly and appropriately , for example, listening to
news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or texts, etc.
ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด
อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงขึ้น เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ
ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนน
ฝกการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
To study more complex English grammar and structures through communicative
listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of vocabulary, for
example, listening and reading for main ideas and details, speaking and writing in various regional
and global contexts including an emphasis on accurate and fluent pronunciation and intonation
ENGL 201

ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
2(1-2-4)
(English Skills and Applications)
ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ที่ใชคําศัพทและสํานวนที่หลากหลาย รวมถึงใช
ไวยากรณ และโครงสรางภาษาที่ซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ
ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล
To study effective techniques and methods of receptive (listening and reading)
and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of vocabulary and proverbs,
and formally complex grammar and structures with an emphasis on correct and appropriate
applications for up-to-date situations through critical thinking skill
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ENGL 202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
3(1-4-4)
(English for Professional Communication and Presentations)
ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เกี่ยวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเรื่องคําศัพทและสํานวนตาง ๆ ที่ใช
ในการสื่อสารอยางมืออาชีพ
To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant to
learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful English
conversations, and presenting academic texts related to students’ area of specialization. Emphasis
is also placed to expand communicative spoken and written vocabulary.
THAI 100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
2(2-1-5)
(Thai Language for Communication and Presentation)
ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟ ง กระบวนการสงสารผานรูปแบบการเขียน
การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับบุคคลตาม
โอกาส และสถานที่ กลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
This course deals with the analyzing of Thai language used in the present,
practices using Thai language skills with correct structure, valuing the received messages as
readers and listeners, the process of sending messages via writing and speaking as well as using
language for everyday purpose. It also aims at using idiomatic wording that is appropriate for
people, occasions, and places using Thai language for effective communication and presentation
strategies.

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต
TAPS 100

การคิดและการแกปญหา
2(2-0-4)
(Thinking and Problem Solving)
ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหาเครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง
ตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
logical thinking and problem solving, thinking skill development and problem solving and
decision-making process.
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TECH 101

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
2(1-2-4)
(Media and Technology in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (COMP 100)
ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใชหองสมุด
และการสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผูใช
คอมพิวเตอร
This course aims at using new media and technology, computer systems and
network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social
networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users.
SCIE 100

สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน
และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถิ่น และสากล
The study of environmental science, the effect of environmental changing to daily
life, applying the development of life quality to individuals, local and international levels are
covered in the course.
COMP 300
เงื่อนไข :

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computers for Working)
2(1-2-4)
1. ไมนับหนวยกิต
2. ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชั้นปที่ 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ
e-learning
3. ผลการเรียนเปน S หรือ U
ศึ ก ษาการประยุ ก ต ใ ช ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ การทํ า งาน การใช โ ปรแกรมประมวลผลคํ า การใช
โปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก
Condition:
1. This is a non-credit subject.
2. Students who have failed in IT exam must register this class in the 3rd year
(e-learning class only)
3. This result of the course graded as S or U
This course explores applying computers for working, using word processing
programs, spreadsheet programs, presentation programs, and blogs.
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กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม จํานวน 3 หนวยกิต
LEAC 100

การเรียนรูผานกิจกรรม (Learning by Activities)
1(0-3-2)
ศึกษาเรียนรูความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ การประเมินกิจกรรม
โครงการ โดยการเรียนรูผานกิจกรรมดานวิชาการ ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความเปนมือ
อาชีพ
This course deals with learning the meaning, concepts, significance and
management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic activities,
health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral and ethics,
communication, language and professionalism.
LEEX 100

การเรียนรูผานประสบการณ (Learning by Experiences)
1(0-3-2)
ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู ทักษะดาน
อาชีพ จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบตั ิผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี
ประสบการณในเรื่องตาง ๆ
The course focuses on working and practical training for reinforcing knowledge
development by integrating career skills, theoretical and practical learning systems by
experienced guest speakers.

PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้)
PEHR 101

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-2)
(Rhythmic Activities for Health)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย การ
ดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถนําไปใชเปน
กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเขาจังหวะซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of the importance of health and physical fitness, introductory exercise
science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health are
emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for health, fitness
and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic spirits with rhythmic
activities.
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PEHR 104

เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเปนพื้นฐาน
การมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
This course explores tennis for health including the history, objectives, basic skills,
tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using tennis as
exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit
with playing tennis.
PEHR 105

กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธี
ของการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจน
ความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
การมีน้ําใจนักกีฬาดวยกิจกรรมกอลฟซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of playing golf;
techniques and how to play golf such as proper etiquette, and how to take care of golf
equipment. This course also covers rules, manners for playing golf, safety, the importance of
health and fitness, creating good attitude in exercising, and having an athletic spirit with playing
golf.
PEHR 106

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health
1(0-2-2)
ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มี
น้ําใจนักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to enjoy
exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit, creating
unities, and helping each other are addressed in the course.
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PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ
การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญ
ของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซึ่ง
เปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of swimming;
techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, manners for
competition, safety, the importance of health and fitness, creating good attitudes in exercising as
well as having and athletic spirit in swimming.

2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน : วิชาแกนนิเทศศาสตร 45 หนวยกิต
COMM 101

หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles and Theory of Communication)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ องคประกอบของการสื่อสารประเภทตางๆ ทั้งการ
สื่อสารภายในบุคคล ระหวางบุคคล กลุมบุคคล และการสื่อสารมวลชน อิทธิพลของการสื่อสารประเภทตางๆที่มีตอ
บุคคล สัง คม เศรษฐกิจ และการเมือง ทฤษฎีแ ละแนวความคิ ดทางการสื่อสารและการสื่ อสารมวลชน ในดา น
จิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลกระทบตอบุคคลและสังคม รวมถึงความรับผิดชอบและประโยชนของการสื่อสารตอ
การพัฒนาประเทศ
The study of meanings, significance, evolution and elements of various types of
communication including intrapersonal communication, interpersonal communication, group
communication and mass communication; the influence that each category has on individuals,
society, economy and politics; theories and concepts of communication and mass communication
in terms of psychology and sociology and the impacts on individuals and society as well as
responsibilities and benefits of communication to the nation’s development.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 68 -

COMM 102

หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ และสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Advertising, Public Relations and Marketing Communication)
ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎี ประวัติ กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเภทและ
รู ป แบบของการโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ และการสื่ อสารการตลาด บทบาทและอิ ท ธิ พ ลของการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ ธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ กลยุทธการโฆษณาและประชาสมพันธ และ
เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
Study of the principles, theory, history, process, types and styles of advertising,
public relations and marketing communications. The role and influence of advertising and public
relations impact to the economic, social, culture and political. Analysis of the business
environment that affect advertising and public relations. Advertising and public relations business.
Advertising and public relations strategies. And marketing communication tools.
COMM 103

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Broadcasting and Digital Media)
ศึกษาประวัติ พัฒนาการ ของอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล การดําเนินงานของธุรกิจ
ประกอบไปดวย การจัดโครงสรางองคกร การบริหารจัดการสถานี การวางผังรายการ การเผยแพร กฏหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ เครือขายตัวแทนโฆษณา การวัดเรทติ้งผูชม อุปกรณพื้นฐานที่ใชในงาน ตลอดจนบทบาทและ
ผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม
This course explore the historical development of broadcasting and digital media
industry. Business operation including understanding of stations, programming, distribution
methods, regulation and industry laws, networks, advertising agencies, audience ratings, all basic
equipment used in broadcasting and digital media, throught the role and effect with society.
COMM 104

การออกแบบนิเทศศิลปเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Communication Design)
ศึกษาประวัติของการออกแบบทางนิเทศศิลป ทฤษฎีทางนิเทศศิลป อันประกอบไปดวยทฤษฎี
พื้นฐาน แนวคิด นิ ยามศั พท การสร างสรรค งานออกแบบ หลั กการของการรับ รู หลั กการไทโปกราฟฟ รูป รา ง
สัญลักษณ ทฤษฎีและการใชสี การสรางสมดุลขององคประกอบในชิ้นงาน การเลือกและจัดภาพประกอบ
Introduces the history of graphic design, visual communications theories, including
the fundamental theories, concepts, terminologies and methodologies used for creative and
design projects, principles of perception, typography, form, symbol and color theory.
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COMM 201

การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร (Photography for Communication Arts) 3(2-2-5)
ศึ ก ษาหลั ก และทฤษฎี การถ า ยภาพเพื่ อ การสื่ อ สาร ทั้ ง การถ า ยภาพนิ่ ง และภาพเคลื่ อ นไหว
สุนทรียภาพและความคิดสรางสรรคในการถายภาพ การใชอุปกรณในการถายภาพ เทคนิคและวิธีการถายภาพใน
ลักษณะตางๆ ความรูพื้นฐานการใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการ ปรับแตงและแกไขภาพถายดิจิทัล
The study of principles and theories of photography for communication including
still and motion pictures, aesthetics and imagination in photography, application of photographic
equipments; techniques and methods of photography in various aspects; basic knowledge of
technology using, manipulation, processing and digital photo retouch.
COMM 202

การวิเคราะหและการรายงานขาวเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to News Reporting and Analysis)
ศึกษาหลักการวิเคราะหสถานการณ ภูมิหลังของปญหาในประเทศและระหวางประเทศ และการฝก
ปฏิบัติวิเคราะหสถานการณและการนําเสนอของสื่อมวลชน รวมถึงหลักและทฤษฎี องคประกอบ เทคนิคการนําเสนอผล
การวิเคราะหรูปแบบตางๆ สําหรับสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และเพื่อการประชาสัมพันธ การลําดับ
ความคิดที่แสดงออกโดยการเขียน การใชคําและภาษาที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพโดยเนนการฝกปฏิบัติ
The study of principles of situation analysis, backgrounds of domestic and
international problems, practical analysis training and press presentation; principles, theories,
elements and techniques of result analysis presentation in various styles for print media, radio
broadcast, television and public relations; the sequence of ideas expressed in written form and
the use of accurate and effective words and language with a focus on practical application.
COMM 203

จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร (Psychology and Communication Skills) 3(2-2-5)
ศึกษาวิวัฒนาการ ความเปนมาของจิตวิทยาการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี กรอบแนวคิดจิตวิทยาใน
บริบทการสื่อสาร กระบวนการการผลิตสาร การรับและประมวลสาร ผลกระทบเชิงจิตวิทยาตอผูรับสาร การบูรณาการ
ทักษะการคิด การฟง การอาน การพูด และการเขียน อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอก การวางตนและการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามสถานการณ ทั้งดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการ
ปรากฏตัวตอหนาสาธารณชน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อประกอบ และบุคลิกภาพการเปนผูนําในงานนิเทศศาสตร
Study evolution, the principles of communication psychology, theory, framework,
psychology in the context of communication, production process, receiving and codify message,
psychological impact on the audience. Integrating skills of thinking, listening, reading, speaking and
writing effectively. Internal and external personality development, to behave and act
appropriately according to the situation, both interpersonal and public appearances and
leadership personality in communication arts.
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COMM 204

ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
3(2-2-5)
(Critical Thinking and Creative Thinking)
ศึกษาความหมายและกระบวนการของความคิดเชิงวิพากษ และความคิดสรางสรรค ฝกฝนทักษะ
ใหนักศึกษาใหเปนผูมีความคิดเชิงวิพากษและมีความคิดสรางสรรค การวินัจฉัยขออาง และขอสมมติ และการศึกษา
แนวทางการสรางสรรคผลงานในรูปแบบตางๆ
The study of meanings and processes of critical and creative thinking as well as
various constructive approaches. Learners will be trained to become critical and creative thinkers.
This course also focuses on how claims and assumptions can be examined critically and
creatively.
COMM 205

สื่อใหมและคอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
(New Media and Computer for Communication Arts)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ โครงสราง คุณลักษณะ กระบวนการ
และวิวัฒนาการ ภูมิทัศนของสื่อ การสื่อสารสมัยใหมและมัลติมีเดีย การใชคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพื่องานนิเทศ
ศาสตร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบกราฟฟก การออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ การตกแตงภาพ และการ
นําเสนองาน รวมถึงแนวทางการนําไปใชเพื่อการสื่อสารและการพัฒนางานดานนิเทศศาสตร
The study of meanings, significance, concepts, theories, elements, structures,
qualities, processes and evolution of modern communications and multimedia; the application of
basic computing for Communication Arts by means of ready-made programs for graphic and
layout design, photo retouch and presentation. This course also focuses on ways to apply these
programs for communications and the development of Communication Arts productions.
COMM 206

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Laws and Ethics for Communication Arts)
ศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานด า นนิ เ ทศศาสตร เช น กฎหมายธุ ร กิ จ และการโฆษณา
พระราชบัญญัติการพิมพ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิสวนบุคคล การหมิ่นประมาท
รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
The study of Communication Arts-related law e.g., business and advertising law;
Printing and Publishing Act; the Act on the Organizations to Assign Radio-frequency Spectrum and
to Regulate the Broadcasting, Television Broadcasting and Telecommunication Services; Copyright
Act; violation of privacy, libel as well as freedom of speech and expression and the scope of
rights and freedoms under these laws.
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COMM 207

ผูประกอบการสื่อ (Media Entrepreneurship)
3(3-0-6)
ศึกษาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เปนปจจัยกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจทั่วไปและธุรกิจการสื่อสารโดยตรง ศึกษาการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ การบัญชี การเงิน
การลงทุน การตลาด กฎหมาย ภาษี การบริหารความเสี่ยง การบริหารในภาวะวิกฤต รวมทั้งการปฏิบัติตนให
เหมาะสมของผูประกอบการและผูประกอบการสื่อที่ดี
The study of economic, social, politic and cultural factors that directly affect
general business operations and communication businesses; the study of business planning and
management e.g., accounting, finance, investment, marketing, law, tax, risk management, crisis
management as well as appropriate conduct of good entrepreneurs and media entrepreneurs.
COMM 208

นวัตกรรมสื่อกับสังคม (Media Innovation and Society)
3(3-0-6)
ศึกษาพัฒนาการและนวัตกรรมของสื่อ ทั้งสื่อดั้งเดิม สื่อสมัยใหม และสื่อที่หลอมรวมกัน ที่จะ
สงผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธและการปรับตัวของ
ปจ เจกบุ ค คล กลุ ม ชุ ม ชน สั ง คม และประชาคมระดั บ ต า งๆ เพื่ อให ทุ กภาคส ว นได ต ระหนั กถึ ง ผลกระทบของ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและวางแผนรองรับ รวมถึงจริยธรรมของสื่อที่มีตอสังคม
The study of media development and innovation including traditional media,
modern media and mixed media which will affect social, economic, politic and cultural structures;
the study of relationships and adjustment of individuals, groups, society and community in various
levels. The study of these matters can lead every stakeholder to realize the impacts of
environmental changes so that a plan can be prepared to deal with the issues at hand. Media
ethics and its role in the society are other important matters that should be realized as well.
ENCA 201

ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร (English for Communication Arts) 3(2-2-5)
ฝกฝนทักษะในการฟง พูด อาน เขียน แปล ตลอดจนศึกษาคําศัพทและสํานวนภาษา อังกฤษ ที่ใช
สําหรับการทํางานดานนิเทศศาสตร โดยผานสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร วิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ตลอดจนฝกการสนทนา เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวของกับงานดานนิเทศศาสตร
This course focuses on the training in English language skills including listening,
speaking, reading, writing, and translating as well as the study of vocabulary and language
expressions that are useful for career in the field of Communication Arts. These skills can be
achieved through the use of various types of media as mediums of the training and study e.g.,
newspaper, magazines, journals, radio broadcast and television. In addition, students will be
trained the skills of interlocution in order to become competent in communicating and expressing
opinions on issues related to Communication Arts.
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BUSI 101

หลักการจัดการ (Principles of Management)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะขององคการและการบริหารทั้งในและตางประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิด
และทฤษฎีทางการบริหาร หนาที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน และการควบคุม
การศึกษาหนาที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม
คน และหนวยงานในองคการ โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัยที่เปนตัวบุคคล ซึ่งสงผลกระทบตอ
องคการ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ ในยุคโลกาภิวัตน
A study of organization characteristics and management both domestically and
globally. Evolution of management concept and theory as well as management roles, which
include planning, organizing, recruiting, and controlling. This also involves an exposure to
management roles by adopting behavioral science and psychology in the study. It examines
relationship among people, group of people, and departments in particular organization with an
emphasis on impact of an individuals on organization. This also covers change management and
organizational development in the context of globalization.
BUSI 102

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด หนาที่และความสําคัญของการตลาดที่มีผลตอความสามารถในการดําเนินงาน
ของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการ
วางตําแหนงผลิตภัณฑ กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ
A study of principles, definitions, functions, process, institutions, environment and
services of marketing. Topics include product classification, distribution channels, pricing and
promotion, consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing mix strategy, and
market targeting.

กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตรและกลุมวิชาโท 45
หนวยกิต
กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 30
หนวยกิต
กลุมวิชาโท
15
หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น)
DITR 301

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Media and Broadcasting Program Production)
ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และสื่อดิจิทัล การวางแผน
และการเตรียมการผลิต ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต การใชเครื่องมือและอุปกรณสตูดิโอผลิตรายการ
โทรทัศน หองบันทึกเสียง และเครื่องมือผลิตสื่อดิจิทัล
The course focuses on principles and techniques of radio program, television
program and digital media production, production planning, production preparation, production
phase, post-production phase, also including the usage of studio, recording equipment and digital
media tools.
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DITR 302

การเขียนเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Writing for Digital Media and Broadcasting)
ศึกษาหลักการ ประเภท รูปแบบ และขั้นตอนในการเขียนเพื่องานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และสื่อดิจิทัลในลักษณะตางๆ การวิเคราะหสถานการณรอบตัว การถายทอดแนวความคิดออกมาใน
รูปแบบของการเขียนเพื่อการฟง การจินตนาการ วิธีการการรวบรวมขอมูล การวางแผน และฝกฝนการเขียนเพื่องาน
ดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลในลักษณะตางๆ
The study of principles, categories, concepts and processes in writing for radio
broadcast, television and digital media; the analysis of surrounding circumstances; how ideas are
conveyed in the forms of writing for the purposes of listening, imagination, data collecting
methods, planning and training in various types writing for the purposes of radio broadcast,
television and digital media.
DITR 303

การสื่อขาวและการเปนผูประกาศ
3(2-2-5)
(News Reporting for Digital and Broadcasting)
ศึก ษาหลัก การ เทคนิ ค ในการหาขา ว การรายงานข า วประเภทต า งๆ หลั กการเขี ย นข า วทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล การพิจารณาความสําคัญ คุณคา และความนาสนใจของขาว การฝก
ปฏิ บัติ เขี ย นข าวและรายงานข าว เทคนิ คการเป น ผูป ระกาศ ผู ดํา เนิ น รายการในรู ปแบบต างๆ โดยผา นทางสื่ อ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเปนผูประกาศ ผูบรรยาย และ
พิธีกรรายการ
The study of principles, various types of news searching and reporting techniques; the
principles of journalism in radio broadcast, television and digital media; the examination of significance,
value and noteworthiness of the news; various aspects of journalism, news writing, news reporting,
techniques of being a news reporter, a narrator and a radio and television moderator. Throughout
personality development in order to be news a anchor, a narrator and a moderator.
DITR 304

ความคิดสรางสรรคและศิลปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Creativity and Presentation Techniques for Digital Media)
ศึกษากระบวนการคิดที่เปนระบบ ขั้นตอนของการคิด องคประกอบของกระบวนการคิดเพื่อการ
สรางสรรค การสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางนักออกแบบเพื่อผลิตผลงาน
ดานสื่อดิจิทัล และมัลติมีเดีย โดยเนนการฝกทักษะการออกแบบ การจัดองคประกอบ การแสดงขอมูล การออกแบบ
การเคลื่อนไหว การนําเสนอขอมูลใหนาสนใจ
This course highlights the thinking processes and the elements of creative thinking
adopted to promote creative thinking process, thinking as media designers that lead to digital
media and multimedia production. Furthermore, the course emphasizes the important skills for
designing, compositing, information visualizing, motion design and presenting.
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DITR 305

สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบในงานสื่อ
3(2-2-5)
(Aestheties of Picture and Sound for Media)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการออกแบบ รูปแบบของการใชภาพและเสียงประกอบใน
งานสื่อใหมและมัลติมีเดีย กระบวนการนําภาพและเสียงมาใชประกอบกับงานสื่อใหมอยางสรางสรรค การปรับปรุง
คุณภาพสื่อดวยภาพและเสียงประกอบ ตลอดจนการนําเสนองานในรูปแบบตางๆ โดยใชภาพและเสียงประกอบได
อยางเหมาะสมลงตัว
This course focuses on the meaning, significance, principles of designing sounds
and images in new media and multimedia. The course involves the study of the creative use of
sounds and pictures in new media and multimedia and the development of media and media
presentation in terms of applying pictures and sound effects.
DITR 306

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิทลั ขั้นสูง
3(2-2-5)
(Digital Media and Broadcasting Program Production)
วิชาบังคับกอน : เคยเรียนวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิทัล (DITR 301)
ศึกษาวิเคราะหกลุมเปาหมายของรายการโทรทัศน วิทยุประเภทตางๆ สื่อดิจิทัล การวางแผน
กอนการผลิต และการผลิตรายการโทรทัศน วิทยุ และสื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาสลับซับซอน การประเมินผลรายการ
ปญหาและการแกไขปญหาในการผลิตรายการโทรทัศน วิทยุ และสื่อดิจิทัล
Analytic study about target audiences in various types of television, radio program
and digital media, program preproduction and production planning for the complicated contents,
also including program evaluation, problems and problem-solving in television, radio and digital
media production processes.
DITR 401

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(English for Digital and Broadcasting)
ศึกษาหลักการ เทคนิค และวิธีการในการฟง พูด อาน เขียน และแปล โดยการฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิตอลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถสื่อความหมายไดอยางถูกตอง ทั้งดานการสืบคนขอมูล การสัมภาษณ และการนําขอมูล
ไปใชในการอางอิง
The study of principles, techniques and methods of listening, speaking, reading,
writing and translating through the use of English language skills in practice. These skills can be
effectively applied to work in the field of radio broadcast, television and digital media. As a result,
the meaning of a message can be conveyed properly to the audience in cases of query, interview
and reference.
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DITR 402

การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
(Management for Digital and Broadcasting Business)
ศึกษาพัฒนาการของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ตลอดจนผลกระทบที่มีตอ
บุคคล วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวขององคกรสื่อ การบริหารและการจัดการ การวางแผน และ
ระบบบริหารงานขององคกรสื่อ นโยบายการใชเทคโนโลยีสื่อใหมและมัลติมีเดีย ในองคกรสื่อสารมวลชน รวมถึง
ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิตอล
The study of the evolutions of radio broadcast, television and digital media as
well as their impacts on individuals, culture, economic system and society; the adaptation of
media organizations, the administration and management, the planning and operation
management of media organizations; policies in the use of modern media and multimedia
technologies in mass communication organizations and the movements in the development of
radios broadcast, television and digital media.
DITR 403

การวิจัยเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(1-4-4)
(Research for Digital and Broadcasting)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการเก็บขอมูล สถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยมีการ
ฝกปฏิบัติในการผลิตผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิเคราะหผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอ
งานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
The course focuses on the study of the meaning, significance, roles, process,
types, and characteristics of research for digital and broadcasting together with research
methodology, data collection, data analysis and data presentation. This course also offers
students a chance to conduct research and analyze its result in order to expand the knowledge
of radio and television broadcasting and digital media.
DITR 404

การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(1-4-4)
(Seminar in Digital and Broadcasting)
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อ
ดิจิ ทัล เพื่อให เข าถึ งข อเท็จ จริ งของปญ หาและอุ ปสรรค รวมถึ งการหาแนวทางในการแกไ ขป ญหาเกี่ย วกั บการ
ดําเนินงาน โดยมีการฝกปฏิบัติในจัดการสัมมนาดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิตอลในประเด็นที่
เหมาะสม ตามหลักการและเทคนิคในการจัดการสัมมนา
This course focuses on the study and analysis of current conditions of radio and
television broadcasting and digital media so as to get into the core problems and difficulties of the
operation system, and to find out solutions to those problems. The course provides students with
workshops and seminars on appropriate issues related to radio and television broadcasting and
digital media.
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ADPR 301

การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations Management and Planning)
ศึกษาแนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม การสรางตราสินคา การวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ขั้นตอนการวางแผนงาน รวมถึงฝกทักษะในการเขียน
แผนงานเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ รูปแบบและประเภทขององคกรธุรกิจ และการบริหารงานของหนวยงาน
โฆษณาและประชาสัมพันธ หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาและประชาสัมพันธ
This course focuses on studying new marketing concepts and branding, analyzing
marketing environment affecting advertising and public relations, planning procedure, skills in
advertising and public relations planning, patterns and types of business organizations and the
management of advertising and public relations sectors or agencies.
ADPR 302

การผลิตและการเขียนเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(Production and Writing for Advertising and Public Relations)
ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตงานโฆษณา การเลือกใชภาพและเสียง การเลือกใชเทคนิค
และวิธีการผลิต หลักและวิธีการเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธสําหรับสื่อทุกประเภท โดยเนนการฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล และการเขียนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการศึกษาและ
วิเคราะหผลงานการเขียนของนักวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ
This course focuses on the study of advertising production in terms of selecting
visual and sound effects, techniques adopted to produce advertisement and the principles of
writing for advertising and public relations through searching, analyzing and synthesizing database.
The course also offers students a chance to study and analyze a prolific writer’s work in order to
improve their writing and reading skills.
ADPR 303

การใชสื่อดิจิทัลเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(Digital Media for Advertising and Public Relations)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการใชสื่อดิจิตอลในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ การ
สร า งเว็ บ ไซต โฮมเพจ และบล็ อ กเบื้ อ งต น องค ป ระกอบของเว็ บ ไซต กลยุ ท ธ ก ารออกแบบเว็ บ ไซต
กระบวนการพัฒนา การบริหารและจัดการเว็บไซต การทําการตลาดใหแกเว็บไซต และจรรยาบรรณของการพัฒนา
เว็บไซต โดยคํานึงถึงการสื่อสารอยางสรางสรรคและมีความรับผิดชอบตอสังคม
This course focuses on the roles and significance of digital media to advertising
and public relations, including creating a basic website, homepage and blog. The focus also
expands to the components of a website, web designing strategies, web development, web
management, web marketing and code of conduct in web development considering creative
communication and corporate social responsibility.
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ADPR 304

กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(Advertising and Public Relation Strategy)
ศึกษาสภาวะแวดลอมทางการตลาด การวิเคราะหองคกรและสินคา/บริการ วิเคราะหผูบริโภค
วิเคราะหคูแขง รวมถึงการวิเคราะหกลยุทธดานการโฆษณาและประชาสัมพันธขององคกรและคูแขง เพื่อวางแผน
และกําหนดกลยุทธ กลวิธี วัตถุประสงค เครื่องมือการสื่อสาร งบประมาณ และการประเมินผล ทางดานการโฆษณา
และประชาสัมพันธ
This course focuses on the marketing environment, analysis of organization and
product/service, analysis of consumers and competitors, included analysis of advertising and
public relations stratigies of organization and competitors for planning and determining strategies,
tagtics, purposes, communication tools, budgets and evaluation of advertising and public
relations.
ADPR 305

การบริหารสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relation Media Management)
ศึกษาประเภทของสื่อที่ใชในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ
ดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะหสื่อประเภทตางๆ กระบวนการวางแผนสื่อ การกําหนดวัตถุประสงค กลยุทธและกลวิธีใน
การใชสื่อ เหตุผลในการเลือกใชสื่อ การจัดทําตารางการใชสื่อ ตลอดจนการวัดประสิทธิผลการใชสื่อทุกประเภท
This course focuses on media for advertising and public relations such as print
media, digital media, electronic media, including the analysis of various media. It also focuses on
media planning process, identifying instructional goals, strategies and tactics of media, the reason
for choosing media usage, media preparation, including media evaluations for all types of media.
ADPR 306

การสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(Creativity in Advertising and Public Relations)
ศึกษากระบวนการคิดที่เปนระบบ ขั้นตอนของการคิด องคประกอบของกระบวนการคิดเพื่อการ
สร า งสรรค การส ง เสริ ม ให เกิ ด การพั ฒ นากระบวนการคิ ด อย า งสร า งสรรค เพื่ อผลิ ต สื่ อสํ า หรั บ การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ โดยเนนการฝกทักษะในการออกแบบ ทั้งการออกแบบและเขียนขอความ การออกแบบภาพและเสียง
รวมถึงการจัดและการบริหารกิจกรรมพิเศษในรูปแบบตางๆ
This course focuses on thinking systems, thinking process, and elements of
creative thinking. It also aims to promote the development of creative thinking in order to
produce the media for advertisement and public relations, by concentrate on design skill
included designing copy writing, and visual and audio designs. included learning how to manage
and organize activities in various forms.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 78 -

ADPR 401

ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(English for Advertising and Public Relations)
ศึกษาหลักและวิธีการอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การอานออกเสียง การสนทนา การ
สัมภาษณ และการแสดงความคิดเห็น การแปลและการเขียนขาว บทความ และบทโฆษณาและประชาสัมพันธใน
รูป แบบต า งๆ โดยเนน การฝก ปฏิบั ติจ นได อย างถู กต องเพื่อนํา ไปใชในงานโฆษณา ประชาสัม พั นธ และสื่ อสาร
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
This course focuses on the principles and the methods of reading and listening for
main ideas. The focus expands to reading aloud, having a conversation, interviewing, expressing
opinions, translating and writing news, journals and advertising and public relations scripts.
Moreover, students are given a chance to improve their writing skills.
ADPR 402

การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Management for Advertising and Public Relations)
ศึก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารจั ด การธุ รกิ จ ทางการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ การวิ เคราะห
สถานการณปจจุบันและแนวโนมของธุรกิจ การปรับตัวขององคกรและบุคลากร การวางแผน การจัดองคกร และการ
จัดการระบบงานดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธทเี่ หมาะสม การหารายไดและการควบคุมคาใชจายของธุรกิจ
รวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไขขององคกรธุรกิจ
This course highlights the management and patterns of advertising and public
relations as well as the analysis of current situations and favorable marketing trends. The course
also covers the study on the adaptation of organizations and staff, organizational planning,
organizational administration, advertising and public relations management, organizational income,
cost control, and organizational problems and solutions.
ADPR 403

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(1-4-4)
(Research for Advertising and Public Relations)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการวิจัย
วิธีการเก็บขอมูล สถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยมีการ
ฝกปฏิบัติในการผลิตผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิเคราะหผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอ
งานดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
This course focuses on the importance, process, types, characteristics of research
conducting as well as research methodology, data collection, fundamental statistics, data analysis,
research reporting. Students are given a chance to undertake research and analyze its results in
order to improve their advertising and public relations skills.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 79 -

ADPR 404

สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(1-4-4)
(Seminar in Advertising and Public Relations)
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของการโฆษณาและการประชาสัมพันธเพื่อให
เขาถึงขอเท็จจริงของปญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน โดยมีการ
ฝกปฏิบัติในจัดการสัมมนาดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ในประเด็นที่เหมาะสม ตามหลักการและเทคนิค
ของการจัดการสัมมนา
This course focuses on the study and analysis of current conditions of advertising
and public relations so as to get into the core problems and difficulties of the operation system,
and to find out solutions to those problems. The course provides students with workshops and
seminars on appropriate issues related advertising and public relations.
COMD 301

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Interactive Media and Multimedia Design)
ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดการสื่อสารผานสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย เครื่องมือ อุปกรณ
โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตที่เกี่ยวของการออกแบบสื่อ การใชประโยชนจากงานออกแบบ เทคนิคการผลิตสื่อ
ปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดียในงานออกแบบนิเทศศิลป การนําเสนอผลงานการออกแบบโดยใชสื่อ เครื่องมือและ
อุปกรณที่เกี่ยวของ
This course focuses on the significance, principles and the concept of
communication through interactive media and multimedia, tool, equipment and the related
application software for media design, the useability of media design, interactive media and
multimedia’s production techniques for communication design. Also the media tool that related
to presentation.
COMD 302

การออกแบบเลขนศิลปสําหรับงานโทรทัศนและสื่อดิจิทลั
3(2-2-5)
(Motion Graphic Design for Television Works and Digital Media)
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะของการออกแบบเลขนศิลปที่ปรากฎในงานโทรทัศน และสื่อ
ดิจิทัล หลักการ องคประกอบของการออกแบบเลขนศิลป ประเภทของการเคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางหลักการ
ไทโปกราฟก และหลักการแอนิเมชั่น การสังเคราะหภาษาการเคลื่อนไหวกับโครงสรางของการเลาเรื่อง ความสัมพันธ
ของขอความและภาพสําหรับสื่อฐานเวลา
The study of the motion graphic design in television and digital works, principles,
components of motion graphic design, types in motion, the relation between typography
principles and animation fundamental, synthesizing the lauguage of motion simultaneously with
narrative structure, synthesizing of text and image for time-based media.
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COMD 303

การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟกในงานสื่อ
3(2-2-5)
(Illustration and Infographic Design)
ศึกษาแนวคิดในการสรางภาพประกอบหลักการนําเสนอแทนแบบมโนภาพหรือจินตทัศนของ
ขอมู ล อั น ประกอบไปด ว ยการศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก อิ น โฟกราฟ กและการสร า งภาพมโนทั ศ น แ บบดิ จิ ทั ล การใช เทคนิ ค
ภาพประกอบดิ จิ ทั ล ในการบรรยายแนวคิ ด เรื่ อ งราว กระบวนการ ในรู ป ของ แผนผั ง แผนที่ แผนภาพและ
ภาพประกอบในการบอกเลาเรื่องราวการเรียนรูที่จะออกแบบและนําเสนอชิ้นงานกราฟกที่มีประสิทธิภาพและ
สวยงามและสามารถวิจารณและประเมินตัวอยางชิ้นงานจากสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล
This course will explore the conceptual approaches to illustration,the principles of
visual representation of information, consist of a deep study of information graphics and digital
visualizations. Using digital illustration techniques to depicting specific ideas, stories in the forms
of charts, maps, diagrams, and illustrations to tell stories. learning to design effective and beautiful
graphical displays of evidence, able to critique and evaluate examples from traditional media, and
digital media.
COMD 304

คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 1 (Computer Animation 1)
3(2-2-5)
ศึกษาหลักพื้นฐานของแอนิเมชั่น กายวิภาคของคนและสัตวสําหรับงานแอนิเมชั่น
การวาดสําหรับงานแอนิเมชั่น กระบวนการผลิตงานแอนิเมชั่นสองมิติ การจัดองคประกอบศิลป และทัศนียภาพ แสง
เงา เทคนิคพิเศษในงานแอนิเมชั่นสองมิติ
This course focuses on the basic animation fundamental, human and animal
anatomy, drawing for animation works, two-dimentional animation production process, art
composition, perspective, light, shadow and special effects in two-dimentional animation works.
COMD 305

ความรูเบื้องตนการจัดแสงและการออกแบบฉากดิจิทัล
3(2-2-5)
(Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets Design)
ศึ ก ษาหลั ก การ วั ส ดุ พื้ น ผิ ว และคุ ณ ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการสร า งฉากในสื่ อ ดิ จิ ทั ล
องคประกอบฉาก เทคนิคพิเศษ และการจัดแสง ในฉากเสมือนจริง
An introduction to the principles, materials, texture and technical aspects used in
creating and running digital sets, properties construction, special effects and lighting in visual
scenic.
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COMD 306 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 2 (Computer Animation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน : เคยเรียนวิชา คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 1 (COMD 304)
ศึกษาทฤษฎีส ามมิ ติขั้ นพื้น ฐาน หลั กการโมเดลและแอนิเมชั่น บนคอมพิ วเตอร ครอบคลุ ม
กระบวนการใชซอฟแวรคอมพิวเตอรสําหรับการสรางโมเดลสามมิติ แอนนิเมชั่น งานออกแบบพื้นผิว เทคนิคการจัด
แสง และการเรนเดอรริ่ง อุตสาหกรรมงานสามมิติ ในงานภาพเคลื่อนไหว เชิงพาณิชย ไตเติ้ลรายการโทรทัศน มันติ
มีเดีย และเนื้อหาบนเว็บเพจ
This course focuses on the fundamental 3D theories and principles of computer
modeling and animation, covering the process of using computer software to produce threedimensional model building and animation, as well as designed texture, lighting effects and
rendering, exploring the 3D industry in the motion picture field, commercials, broadcast titling,
multimedia and web page content.
COMD 401

ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศิลป
3(2-2-5)
(English for Communication Design)
ศึกษาหลักการ เทคนิค และวิธกี ารในการฟง พูด อาน เขียน และแปล โดยการฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานดานนิเทศศิลปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถสื่อ
ความหมายไดอยางถูกตอง ทั้งดานการสืบคนขอมูล และการนําขอมูลไปใชในการอางอิง
The study of principles, techniques and methods of listening, speaking, reading,
writing and translating through the use of English language skills in practice. These skills can be
effectively applied to work in the field of communication design. As a result, the meaning of a
message can be conveyed properly to the audience in cases of query, interview and reference.
COMD 402

การจัดการธุรกิจทางนิเทศศิลป
3(3-0-6)
(Management for Communication Design Business)
ศึ ก ษาธุ ร กิ จ งานนิ เ ทศศิ ล ป โครงสร า ง ลั ก ษณะ การดํ า เนิ น งานขององค ก รธุ ร กิ จ ตลอดจน
ผลกระทบที่มีตอบุคคล วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวขององคกรธุรกิจ การบริหารและการจัดการ การ
วางแผน การนําเทคโนโลยีสอื่ มาใชในองคกร แนวโนมของธุรกิจทางดานนิเทศศิลป
The study of communication design business, structure, business operation as well
as their impacts on individuals, culture, economic system and society; the adaptation of
organizations, the administration and management, the planning and operation management of
media organizations; policies in the use of modern media and multimedia technologies and the
movements in the communication design business
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COMD 403

โครงงานออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design Projects)
3(1-4-4)
ใหนักศึกษาคัดเลือกหัวขอโครงงานที่มีความคิดสรางสรรค โดยอธิบายไดวาสามารถนําทฤษฎีมา
ประยุกตใ ชในการทําโครงงานได และฝกปฏิบั ติในลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะด านในงานนิเทศศิล ป เนนให
สามารถผลิตชิ้นงานที่สามารถใชไดจริงในงานอุตสาหกรรมนิเทศศิลป และสงเสริมใหเกิดความเชี่ยวชาญเพื่อมุงไปสู
การสรางแฟมสะสมงาน เตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน
This course is give to student the opportunity to exercise creative and practical
control over specialized aspects of communication design. The course emphasis to produce the
work that can be made use in the industry, encourage the specialization in order to aid in the
creation of a strong portfolio and a clear path for further graduate studies or employment.
COMD 404

สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป
3(1-4-4)
(Seminar in Communication Design)
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน ประเด็นรวมสมัยของงานออกแบบนิเทศศิลป
เพื่อใหเขาถึงขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน โดยมีการ
ฝกปฏิบัติในจัดการสัมมนาดานนิเทศศิลปในประเด็นที่เหมาะสม ตามหลักการและเทคนิคในการจัดการสัมมนา
This course focuses on the study and analysis of current conditions of communication
design and comtemporary issues so as to get into the core problems and difficulties of the operation
system, and to find out solutions to those problems. The course provides students with workshops
and seminars on appropriate issues related to communication design.

กลุมวิชาโท
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทภายนอกคณะที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 15
หนวยกิต
โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ สามารถเลือกเรียนกลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตรเปนวิชาโทได โดยให
เปนไปตามคําแนะนําของอาจารยประจําสาขาวิชา
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วิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน 7 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
COMM 499

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
แบงเปน

7(1-40-0)

การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Preparation for cooperative Education)
ศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด ของสหกิ จ ศึ ก ษา จริ ย ธรรมในการประกอบวิ ช าชี พ การสื่ อ สาร
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ และการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพรอม
ในการทํางานรวมกับผูอื่น
This course focuses on idea of cooperating education, professional ethics,
personality and interpersonal communication, basic knowledge and techniques for job
application, operations in workplace, presentation for projects or work, writing and presenting
reports, and preparing to work with others.
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
(0-40-0)
ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดาํ เนินงานตรงกับสาขาวิชา 1 ภาค การศึกษา
โดยใชความรูทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ นั้น เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานโครงการและนําเสนอผลการปฏิบัตงิ านตออาจารยทปี่ รึกษาและผูแทนของ
สถานประกอบการ
Students are required to train in any workplace which related to a study field
using technical knowledge to work as a virtual employee in the workplace. Later on, they are
required to conduct a report and presentation for their performances with their advisors and the
representatives of the workplace.
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การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร (Communication Arts Internship)
แบงเปน

7(1-40-0)

การเตรียมความพรอมสําหรับฝกวิชาชีพ (Preparation for Internship) 1 (1-0-0)
ศึก ษาหลั ก การและแนวคิ ด ของการฝ กวิ ช าชี พ จริ ย ธรรมในการประกอบวิ ช าชี พ การสื่ อสาร
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ
โครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูอื่น
This course focuses on idea of internship, morality of professional, personality and
interpersonal communication, basic knowledge and techniques for job application, operations in
workplace, presenting techniques for products or projects, writing and presenting reports, and
preparing to work with others.
การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร (Communication Arts Internship)
6(0-40-0)
ใหนักศึกษาไปฝกวิช าชีพในสถานประกอบการที่ดํา เนินงานตรงกับสาขาวิชาไมน อยกวา 600
ชั่วโมง เพื่อเรียนรูสภาพจริงของการปฏิบัติงาน โดยสามารถแบงการฝกวิชาชีพไดหลายครั้ง นับตั้งแตชั้นปที่ 1 จนถึง
ชั้นปสุดทาย ภายใตการนิเทศและประเมินผลของอาจารยประจําวิชารวมกับสถานประกอบการ พรอมทั้งจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิชาการที่ไดศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝกวิชาชีพ
Students are required to train in any workplace which related to a study filed.
Training duration must be at least 600 hours so that the students will learn the actual work
operations. The training can be divided into different times starting from the first year to the last
year of the study. During the training, all procedures will be supervised by the supervisor and the
owner of the workplace’s supervision and evaluations.
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คณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต*
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีทมี่ ีความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากลและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคของสถาบัน
3. เพื่อสรางบัณฑิตรองรับสายวิชาชีพทางการเงินการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: บัญชีบัณฑิต
: Bachelor of Accountancy

อักษรยอ
อักษรยอ

:
:

บช.บ.
B.Acc.

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1
1.2
1.3
1.4

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
14
11
6
3

140
34

หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุมเอกเลือก
2.4 กลุมวิชาโท

ไมนอยกวา
100 หนวยกิต
36 หนวยกิต
36 หนวยกิต
13 หนวยกิต
15 หนวยกิต

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

∗ หมายเหตุ : อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหเรียนไมนอยกวา 34 หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. IPHI 100
4. LAWS 100
5. PSYC 100
6. SOCI 100
7. SOCI 101

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.2 กลุมวิชาภาษา 11 หนวยกิต
1. ENGL 101
2. ENGL 102
3. ENGL 201
4. ENGL 202
5. THAI 100

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(English for Effective Communication)
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช (English Skills and Applications)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
(English for Professional Communication and Presentations)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
(Thai Language for Communication and Presentation)

2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
3(1-4-4)
2(1-2-4)

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
1. COMP 300
2. SCIE 100
3. TAPS 100
4. TECH 101

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer For Working ) * ไมนับหนวยกิต*
สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)
การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life)

2(1-2-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-4)

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต
1. LEAC 100
2. LEEX 100

การเรียนรูผา นกิจกรรม (Learning by Activities)
การเรียนรูผา นประสบการณ (Learning by Experiences)

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

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1. PEHR
2. PEHR
3. PEHR
4. PEHR
5. PEHR

101
104
105
106
110

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 100 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน 36 หนวยกิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ACCT 111
ACCT 112
BLAW 201
BUSI 101
BUSI 102
BUSI 201
BUSI 202

การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)
การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics)
หลักการจัดการ (Principles of Management)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)
การภาษีอากร 1 (Taxation I)
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
(Management of Information System in Organization)
BUSI 203 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics)
BUSI 205 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
BUSI 206 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Productions and Operation Management)
BUSI 301 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
ECON 105 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ (Business Economics)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต
1. ACCT
2. ACCT
3. ACCT
4. ACCT
5. ACCT
6. ACCT
7. ACCT
8. ACCT
9. ACCT
10. ACCT
11. ACCT
12. ACCT

211
212
221
311
312
321
331
341
351
411
431
491

การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
การบัญชีขั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)
การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting II)
การสอบบัญชี (Auditing)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
การภาษีอากร 2 (Taxation II)
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห (Financial Reports and Analysis)
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Auditing)
การสัมมนาทางการบัญชี (Seminar in Accounting)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 13 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้
1. ACCT 181 การฝกงาน 1 (Practicum I)
2. ACCT 281 การฝกงาน 2 (Practicum II)
3. ACCT 381 การเตรียมความพรอมการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
(Pre-co-operative Education)
4. ACCT 382 การฝกงาน 3 (Practicum III)
5. ACCT 412 ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

1(0-6-0)
3(0-18-0)
1(1-0-0)
3(0-18-0)
3(3-0-6)
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6. ACCT
7. ACCT
8. ACCT
9. ACCT
10. ACCT
11. ACCT
12. ACCT

413
414
415
421
422
423
424

13. ACCT 432
14. ACCT 433
15. ACCT 434
16. ACCT 441

17. ACCT 442
18. ACCT 443
19. ACCT 444
20. ACCT 445
21. ACCT
22. ACCT
23. ACCT
24. ACCT
25. ACCT
26. ACCT
27. ACCT
28. ACCT

451
452
453
454
455
481
492
493

- 89 การบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting)
การบัญชีหนวยงานรัฐบาล (Governmental Accounting)
การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
การบริหารตนทุน (Cost Management)
การวางแผนและควบคุมทางบัญชี (Controllership)
การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning and Control)
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environmental Management Accounting)
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System Controls and Auditing)
ปญหาการสอบบัญชี (Problems in Auditing)
การสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditing)
โปรแกรมสําเร็จรูปดานการบัญชีและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากร
องคการในทางการบัญชี
(Accounting Software Package and Enterprise Resource Planning
Software for Accounting)
การวางระบบบัญชี (Accounting System Design)
ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี (Database Systems for Accounting)
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Analysis and Design of Accounting Information Systems)
ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Issues in Accounting Information System)
การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
ปญหาการภาษีอากร (Problems in Taxation)
การบัญชีเฉพาะกิจการ 1 (Specialized Accounting I) หรือ
การบัญชีเฉพาะกิจการ 2 (Specialized Accounting II) หรือ
การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (Specialized Accounting III)
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
ปญหาพิเศษทางการบัญชี (Special Problems in Accounting)
การวิจัยทางการบัญชี (Accounting Research)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-40-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.4 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกลุมวิชาโทในหลักสูตรตางๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือกลุม วิชาโทการเงิน
การธนาคารของสาขาดังนี้
กลุมวิชาโท การเงินการธนาคาร
นักศึกษาที่มีความประสงคจะเลือกกลุมวิชาการเงินการธนาคารเปนวิชาโท จะตองลงทะเบียนใน
รายวิชาที่ระบุไว จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้
1. ACCT 415
2. FINA 361
3. FINA 362
4. FINA 363
5. FINA 364
6. FINA 461
7. FINA 462
8. FINA 463
9. FINA 491

การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
สถาบันการเงิน (Financial Institutions)
การเงินสวนบุคคล (Personal Finance)
การจัดการสินเชื่อ (Credit Management)
หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)
การวิเคราะหตราสารทุน (Equity Analysis)
การวิเคราะหตราสารหนี้ (Fixed Income Analysis)
การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study )

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-40)

หมายเหตุ กรณี ที่เ ลือกเรี ยนวิช าโททางการบัญชี นักศึกษาตองเลือกเรีย นจากหมวดวิชาเฉพาะดานของ
สาขาวิชาการบัญชีในกลุมวิชาแกนและการบัญชีการเงิน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (1. แผนการศึกษาแบบฝกงาน)
นักศึกษาชั้นปที่ 1
รหัส

ACCT 111
BUSI 101
ECON 100
ENGL 101
IPHI 100
LEAC 100
PSYC 100
TAPS 100
TECH 101
THAI 100

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การบัญชีขั้นตน 1
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาชีวิต
การเรียนรูผานกิจกรรม
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
การคิดและการแกปญหา
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

ACCT 112
BUSI 102
ECON 105
ENGL 102
LAWS 100
LEEX 100
PEHR ….
SOCI 100
XXXXXXX
ACCT 181

การบัญชีขั้นตน 2
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรูผานประสบการณ
การออกกําลังกาย
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก
วิชาเลือกเสรี 1
การฝกงาน 1

3
3
3
3
3
2
2
2

ACCT 212
ACCT 221
BUSI 201
CIVI 100
ENGL 202
ACCT 281

การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีตนทุน 1
การภาษีอากร 1
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอฯ
การฝกงาน 2

หนวยกิต
3
3
3
2
2
1
1
2
3
1

รวม
21
รวม
20
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 181 การฝกงาน 1 ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
นักศึกษาชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ACCT 211
BLAW 201
BUSI 202
BUSI 203
BUSI 205
ENGL 201
SCIE 100
SOCI 101

การบัญชีขั้นกลาง 1
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิตธิ ุรกิจ
การเงินธุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

3
3
3
2
3
3

รวม
21
รวม
17
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 281 การฝกงาน 2 ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
นักศึกษาชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ACCT 311
ACCT 321
ACCT 341
ACCT 351
BUSI 206
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การบัญชีขั้นสูง 1
การบัญชีตนทุน 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร 2
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
วิชาโท 1
วิชาโท 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

ACCT 312
ACCT 331
COMP 300
XXXXXXX
XXXXXXX
ACCT 382

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบัญชีขั้นสูง 2
การสอบบัญชี
คอมพิวเตอรเพือ่ การทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)
วิชาโท 3
วิชาโท 4
การฝกงาน 3

รวม
21
รวม
หมายเหตุ : 1. กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 382 ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
2. วิชา COMP 300 ไมนับรวมหนวยกิตไวในโครงสรางหลักสูตร

หนวยกิต
3
3
2*
3
3
3

15

นักศึกษาชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ACCT 411
ACCT 431
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
วิชาเอกเลือก 1
วิชาโท 5

รวม
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หนวยกิต
3
3
3
3

12

รหัสวิชา

ACCT 491
BUSI 301
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การสัมมนาทางการบัญชี
การจัดการเชิงกลยุทธ
วิชาเลือกเสรี 2
วิชาเอกเลือก 2

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3

12
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
นักศึกษาชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ACCT 111
BUSI 101
ECON 100
ENGL 101
IPHI 100
LEAC 100
PSYC 100
TAPS 100
TECH 101
THAI 100

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การบัญชีขั้นตน 1
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาชีวิต
การเรียนรูผานกิจกรรม
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
การคิดและการแกปญหา
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ

รวม

หนวยกิต
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

รหัสวิชา

ACCT 112
BUSI 102
ECON 105
ENGL 102
LAWS 100
LEEX 100
PEHR ….
SOCI 100
XXXXXXX

21

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบัญชีขั้นตน 2
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรูผานประสบการณ
การออกกําลังกาย
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก
วิชาเลือกเสรี 1

รวม

หนวยกิต
3
3
3
2
2
1
1
2
3

20

นักศึกษาชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ACCT 211
BLAW 201
BUSI 201
BUSI 202
BUSI 203
ENGL 201
SCIE 100
SOCI 101

การบัญชีขั้นกลาง 1
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
การภาษีอากร 1
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิตธิ ุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

3
3
3
3
3
2
2
2

ACCT 212
ACCT 221
BUSI 205
BUSI 206
CIVI 100
ENGL 202

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีตนทุน 1
การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพ

3
3
3
3
2
3

รวม

17

นักศึกษาชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ACCT 311
ACCT 321
ACCT 341
ACCT 351
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การบัญชีขั้นสูง 1
การบัญชีตนทุน 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร 2
วิชาเอกเลือก 1
วิชาโท 1
วิชาโท 2

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

ACCT 312
ACCT 331
ACCT 381
ACCT 411
ACCT 431
COMP 300
XXXXXXX
XXXXXXX

รวม
21
หมายเหตุ : วิชา COMP 300 ไมนับรวมหนวยกิตไวในโครงสรางหลักสูตร

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบัญชีขั้นสูง 2
การสอบบัญชี
การเตรียมความพรอมการปฎิบัติงานสหกิจฯ
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คอมพิวเตอรเพือ่ การทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)
วิชาโท 3
วิชาโท 4

รวม

หนวยกิต
3
3
1
3
3
2*
3
3

19

นักศึกษาชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ACCT 481

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รวม
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หนวยกิต
6

6

รหัสวิชา

ACCT 491
BUSI 301
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การสัมมนาทางการบัญชี
การจัดการเชิงกลยุทธ
วิชาเอกเลือก 2
วิชาโท 5
วิชาเลือกเสรี 2

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3

15
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาความเปนมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง
สมัยใหม จนถึงยุคหลังสมัยใหม
This course explores the history, notion; civilization form and history of arts in
ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).
ECON 100

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
This course covers fundamentals and applications of economics, price
mechanisms, roles of governmental and private sectors in economics, and economic policies. The
changes in local and international economies will be analyzed and the Self-sufficiency Economy
philosophy will be discussed.
IPHI 100

ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
2(2-0-4)
ศึ ก ษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิ ด ต า งๆ ทางปรั ช ญาจากยุ ค กรี กจนถึ ง ยุ ค หลั ง สมั ย ใหม
ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาที่สําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร สุนทรียะ
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม
This course aims at the meaning and range and various concepts of philosophy
from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and science and the
important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, epistemology and ethics.
LAWS 100

กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึ กษาความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ความหมาย ลั กษณะ โครงสร า ง ที่ ม า ประเภท และ
ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the
significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and others
related Law for daily living.
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PSYC 100

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)
2(2-0-4)
ศึกษาความเปนมาของจิต วิทยา พฤติ กรรมมนุ ษย ความหมาย ประโยชนของมนุ ษยสั มพัน ธ
บุคลิกภาพ การปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม องคกร
การสร า งเสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ต อ พฤติ กรรม การนํ า เอาหลั ก จิ ต วิ ท ยามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
This course focuses on the history of Psychology, human behaviors, meaning and
benefits of human relations, personality, adapting, creating interpersonal relations, personality
development, cohabitation in society and organization, promoting morality and ethics,
environmental influences on human behaviors, and capitalize physiological theories on daily life.
SOCI 100

สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
2(2-0-4)
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)
ศึกษาพื้ นฐานทางสั งคม เศรษฐกิจ การเมื องของประเทศในกลุมอาเซียนที่มีความสัม พันธกั บ
พัฒ นาการของสั ง คมโลก พั ฒนาการการรวมกลุ ม การเป น ประชาคมอาเซี ยน ป ญหาที่ เกิดขึ้ นและแนวโน มการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก
This course explores the development, institutions and policies of ASEAN and the
member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global context, the
impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect international business are
also examined.
SOCI 101

สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics)
2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ การ
เมืองไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship between
society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course.
กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต
ENGL 101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด อาน
เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใชเพื่อการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน
To study fundamential English language structures and patterns and to practice
the integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to deploy
in everyday communication and situations correctly and appropriately , for example, listening to
news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or texts, etc.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 95 -

ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด
อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงขึ้น เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ
ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนน
ฝกการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
To study more complex English grammar and structures through communicative
listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of vocabulary, for
example, listening and reading for main ideas and details, speaking and writing in various regional
and global contexts including an emphasis on accurate and fluent pronunciation and intonation
ENGL 201

ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
2(1-2-4)
(English Skills and Applications)
ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ที่ใชคําศัพทและสํานวนที่หลากหลาย รวมถึงใช
ไวยากรณ และโครงสรางภาษาที่ซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ
ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล
To study effective techniques and methods of receptive (listening and reading) and
productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of vocabulary and proverbs, and
formally complex grammar and structures with an emphasis on correct and appropriate applications
for up-to-date situations through critical thinking skill
ENGL 202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
3(1-4-4)
(English for Professional Communication and Presentations)
ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เกี่ยวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเรื่องคําศัพทและสํานวนตาง ๆ ที่ใช
ในการสื่อสารอยางมืออาชีพ
To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant to
learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful English
conversations, and presenting academic texts related to students’ area of specialization. Emphasis
is also placed to expand professionally communicating vocabulary and expression.
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THAI 100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
2(1-2-4)
(Thai Language for Communication and Presentations)
ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตามหลักเกณฑ
ของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผานรูปแบบการเขียน การพูด และการใช
ภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส และสถานที่ กลวิธีการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
This course deals with the analyzing of Thai language used in the present,
practices using Thai language skills with correct structure, valuing the received messages as
readers and listeners, the process of sending messages via writing and speaking as well as using
language for everyday purpose. It also aims at using idiomatic wording that is appropriate for
people, occasions, and places using Thai language for effective communication and presentation
strategies.

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
COMP 300
คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer for Working)
2(1-2-4)
เงื่อนไข : - ไมนับหนวยกิต
- ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชั้นปที่ 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ
e-learning
- ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U
ศึ ก ษาการประยุ ก ต ใ ช ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ การทํ า งาน การใช โ ปรแกรมประมวลผลคํ า การใช
โปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก
Condition: - This is a non-credit subject.
- Students who have failed in IT exam must register this class in the 3rd year
(e-learning class only)
- This result of the course graded as S or U
This course explores applying computers for working, using word processing programs,
spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs.
SCIE 100

สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน
และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถิ่นและสากล
The study of environmental science, the effect of environmental changing to daily
life, applying the development of life quality to individuals, local and international levels are
covered in the course.
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TAPS 100

การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง
ตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
logical thinking and problem solving, thinking skill development and problem solving and
decision-making process.
TECH 101

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)
ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใชหองสมุด
และการสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผูใช
คอมพิวเตอร
This course aims at using new media and technology, computer systems and
network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social
networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users.

กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
LEAC 100

การเรียนรูผานกิจกรรม (Learning by Activities)
1(0-3-2)
ศึกษาเรียนรูความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ การประเมินกิจกรรมโครงการ
โดยการเรี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมด า นวิ ช าการ ด า นกี ฬ าและสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ ด า นบํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละรั ก ษา
สภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความเปนมือ
อาชีพ
This course deals with learning the meaning, concepts, significance and
management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic activities,
health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral and ethics,
communication, language and professionalism.
LEEX 100

การเรียนรูผานประสบการณ (Learning by Experiences)
1(0-3-2)
ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู ทักษะดาน
อาชี พ จากการบู ร ณาการความรู ภ าคทฤษฎี กั บ ภาคปฏิ บั ติ ผ า นกระบวนการเรี ย นการสอนโดยวิ ท ยากรที่ มี
ประสบการณในเรื่องตาง ๆ
The course focuses on working and practical training for reinforcing knowledge
development by integrating career skills, theoretical and practical learning systems by
experienced guest speakers.
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PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้)
PEHR 101

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย การดูแล
น้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถนําไปใชเปนกิจกรรม
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจ
นักกีฬา ดวยกิจกรรมเขาจังหวะซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of the importance of health and physical fitness, introductory exercise
science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health are
emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for health, fitness
and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic spirits with rhythmic
activities.
PEHR 104

เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเปนพื้นฐาน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course explores tennis for health including the history, objectives, basic skills,
tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using tennis as
exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit
with playing tennis.
PEHR 105

กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธี
ของการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจน
ความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมกอลฟ ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of playing golf;
techniques and how to play golf such as proper etiquette, and how to take care of golf
equipment. This course also covers rules, manners for playing golf, safety, the importance of
health and fitness, creating good attitude in exercising, and having an athletic spirit with playing
golf.
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PEHR 106

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
1(0-2-2)
ศึ กษาความรู เบื้ องต นของกิ จกรรมการออกกํ าลั งกาย เพื่ อการนั นทนาการ ให ผู เรี ยนเกิ ดความ
สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มีน้ําใจ
นักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to enjoy exercising
for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit, creating unities, and helping
each other are addressed in the course.
PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ
การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของ
สุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซึ่งเปน
พื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of swimming; techniques
and, how to take care of equipment. This course also covers rules, manners for competition, safety, the
importance of health and fitness, creating good attitudes in exercising as well as having and athletic spirit in
swimming.

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
กลุมวิชาแกน

ACCT 111

การบัญชีขั้นตน 1(Introduction to Accounting Principles I)
3(3-0-6)
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ และ
กิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย รายการปรับปรุง
และแกไขขอผิดพลาด การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี
Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; financial
statements preparation for servicing and merchandising firms; voucher system; special journals;
control account and subsidiary ledgers; adjustment and corrected error entry; the application of
accounting software; accounting professional ethics.

ACCT 112

การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
3(3-0-6)
เงินสดและรายการเทีย บเทาเงินสด ลู กหนี้และตั๋วเงิ นรับ สิน คาคงเหลือและการบัญ ชีสําหรั บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม เจาหนี้และตั๋วเงินจาย เงินเดือนและคาจางแรงงาน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สวน
ของเจาของ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกีย่ วของ
Cash and cash equivalance; accounts receivable and notes receivable; inventories
and accounting for value added tax; accounts payable and notes payable; salary and wages;
estimest liability and contingencies; owner’s equity; and releting accounting software.
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BLAW 201

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law and Business Ethics)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ
เชน หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทาง
การเงิ น เช น ตราสารทุ น และตราสารหนี้ และตั๋ ว เงิ น รวมถึ ง จริ ย ธรรมสํ า คั ญ ของผู บ ริ หารและพนั กงาน หลั ก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
A study of law in business setting management and business activities contexts.
This covers various topics including purchase and sales contract, rental contract, leasing contract,
hire purchase contract, pawn, loan, mortgage, and guarantee. It also provides an exposure to
instrument law including equity instruments, fixed income securities, and bill of exchange. In
addition, key components of ethical responsibilities of management and employees as well as
code of ethics in business are covered.
BUSI 101

หลักการจัดการ (Principles of Management)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะขององคการและการบริหารทั้งในและตางประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิดและ
ทฤษฎีทางการบริหาร หนาที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน และการควบคุม
การศึกษาหนาที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม
คน และหนวยงานในองคการ โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัยที่เปนตัวบุคคล ซึ่งสงผลกระทบตอ
องคการ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ ในยุคโลกาภิวัตน
A study of organization characteristics and management both domestically and
globally. Evolution of management concept and theory as well as management roles, which
include planning, organizing, Sourcing, and controlling. This also involves an exposure to
management roles by adopting behavioral science and psychology in the study. It examines
relationship among people, group of people, and departments in particular organization with an
emphasis on impact of an individuals on organization. This also covers change management and
organizational development in the context of globalization.
BUSI 102

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด หนาที่และความสําคัญของการตลาดที่มีผลตอความสามารถในการดําเนินงานของ
ธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑ กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ
A study of principles, definitions, functions, process, institutions, environment and
services of marketing. Topics include product classification, distribution channels, pricing and
promotion, consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing mix strategy, and
market targeting.
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BUSI 201

การภาษีอากร 1 (Taxation I)
3(3-0-6)
ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรของไทย หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป และภาษีทองถิ่น
Overview of the structure of the Thai tax, procedures and assessment of tax
collection in revenue code and other taxes; personal income tax; corporate income tax; value
added tax; special business tax; withholding taxes, customs duties; excise tax; stamp duties and
local taxes.
BUSI 202

การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
3(2-2-5)
(Management of Information System in Organization)
วิชาบังคับกอน : TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจการพัฒนากลยุทธขององคกร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องคกร และการ
บริหาร บทบาทและหนาที่ของผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร กรณีศึกษา และการฝกใช
ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
Prerequisite : TECH 101 Media and Technology in Daily Activity
An exposure to principle of organizational information system management,
applications of information technology to achieve competitive advantages, organizational
development strategy by adopting information technology, information technology utilization
planning, provision of information technology for human resources, organization, and management,
roles and responsibilities of management with respect to utilization of information technology in
organization, case study, and hands-on practice of relevant software.
BUSI 203

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis & Business Statistics)
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความ
แนนอน และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ รวมทั้งการ
ประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อการวิจัยและตัดสินใจทางธุรกิจ
A study of mathematics and statistics for quantitative analysis, techniques for decision
making under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, simulation, and applied
use of descriptive statistics and inferential statistics for processes of research and decision making in
business context.
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BUSI 205
การเงินธุรกิจ 1 (Business Finance I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี :
ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หรือสําหรับนักศึกษาตางคณะ
ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
ขอบเขตและบทบาทหนาที่ของฝายการเงิน เปาหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงินเพื่อการบริหารการเงิน การจัดการ
ทางการเงินของธุรกิจทั้งในดานการจัดการ จัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ตลาดทางการเงิน และการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน
Scope and role of the finance department; goals and the importance of business
financial management; taxable in type of business; financial analysis techniques for financial
management; financial management of business management, financing and equity capital;
financial markets; and managing financial risk.
BUSI 206

การจัดการการผลิตและปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
(Production and Operation Management)
ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธการผลิตและบริการ การวางแผนผลิตสินคา
และบริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลําเลียง การควบคุมสินคาคงคลัง
การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสินคาและบริการ การควบคุมตนทุนการลดความสูญเสีย การบํารุงรักษาอุปกรณ การ
บริหารความปลอดภัย จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
A study of operations management that covers production and services strategy,
production and services planning, productivity improvement principles, facility or plant location,
procurement and logistics planning, inventory control system, quality control, products and
services standardization, cost control, risk control, maintenance, safety management, and social
and environmental responsibility ethics.
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BUSI 207
การเงินธุรกิจ 2 (Business Finance II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ 1
เทคนิคการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงินสด ลูกหนี้ สินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร (งบ
รายจายลงทุน) ภายใตสถานการณทั้งแนนอนและไมแนนอน โครงสรางเงินลงทุนและตนทุนของเงินทุน หนี้สิน การ
จัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายเงินปนผล การควบรวมกิจการ
Techniques of working capital management, cash management, account
receivable management, inventory management and fixed asset management (capital budget
management) under certainty and uncertainty situation, short-term finanincing, long-term
financing, dividend policy, mergers business .
BUSI 301

การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
3(3-0-6)
ศึกษาการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณภายในองคการโดยวิเคราะหจุดออนจุด
แข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององคการใหเหมาะสมกับกําลังความสามารถ
และสภาพแวดลอม รวมถึงการสรางคานิยม วัฒนธรรมองคการ ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผน
ทิศทางกลยุทธ การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธโดยใชกรณีศึกษาทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน
An exposure to assessment of external environment as well as internal state of
particular organization by adopting SWOT analysis as a tool to determine the visions and missions
of the organization with respect to organization capacity, environment, organizational value and
culture, philosophy and policy, strategic objective, strategic direction plan, and strategic control
and operation through a business case study.
ECON 105

เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรดาน อุปสงค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต การวิเคราะห
ตนทุน กําไร โครงสรางการตลาด ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการคาและการเงิน
ระหวางประเทศ เพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห ประกอบการตัดสินใจในการ กําหนดนโยบายของธุรกิจ เชน
นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด นโยบายการกําหนดราคา
An exposure to principles of economics with an emphasis on demand, consumer
behavior, production behavior, cost and profit analysis, market structure, financial market,
monetary policy, fiscal policy, and international trade and monetary policy. This also aims to
encourage applied use of these topics in the processes of analysis and decision-making as well as
business policy determination including production policy, marketing policy, and pricing policy.
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ACCT 100
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาตางคณะที่ตองการเลือกเรียนวิชาโทการเงินการธนาคาร
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู วงจรการ
บัญชี การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยการ การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนีแ้ ละตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ หนี้สินและสวนของเจาของ
การบัญชีสาํ หรับภาษีมลู คาเพิ่ม และการบัญชีสาํ หรับกิจการผลิตสินคา จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และการ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
A study of financial accounting concepts and frameworks. Topics also include
double entry accounting principles and approaches, cycles of accounting, recording of business
transactions, and the preparation of financial statements, accounting principles relating to cash
flows, cash equivalents, accounts receivable, notes receivable, merchandise inventory. This also
includes property, plant, and equipment, liability and owner’s equity accounting, VAT accounting,
and accounting for manufacturing business. as well as application of accounting software.

กลุมวิชาเอกบังคับ
ACCT 211
การบัญชีขั้นกลาง 1
(Intermediate Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ
ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
วิชาบังคับกอนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีที่หลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี :
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การรับรูรายการและการ
วัดมูลคาของสินทรัพย การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยในรายงานทางการเงิน การบัญชี
สําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกูยืม และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อระบบการควบคุมสินทรัพย
Principles and procedures of accounting for assets; classification; recognition and
valuation of assets; and presentation of assets in the financial reporting; accounting for investment
property; borrowing cost and accounting software for asset control system.
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ACCT 212
การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ
ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
วิชาบังคับกอนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีที่หลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี :
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของกิจการ การรับรู
รายการ การวัดมูลคาหนี้สิน การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลหนี้สินในรายงานทางการเงิน การบัญชีหางหุนสวน
การบัญชีบริษัทจํากัด การชําระบัญชีของธุรกิจ และงบกระแสเงินสด
Principles and procedures of accounting for liabilities and owners’ equity; recognition,
valuation, presentation and disclosures of liabilities in the financial reporting; accounting for
partnership; accounting for corporation; business liquidations; and statement of cash flows.
ACCT 221
การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ
ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
วิชาบังคับกอนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีที่หลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี :
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หลักพื้นฐานของการบัญชีตนทุน การคิดตนทุนงานสั่งทํา การคิดตนทุนงานชวง การบัญชีสําหรับ
วัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต การคิดตนทุนตามกิจกรรม การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได การบัญชีสําหรับสินคาเสีย เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย การงบประมาณและการคิดตนทุนมาตรฐาน
และการวิเคราะหผลตาง
Basic principles of cost accounting; job order costing; process costing ; accounting for
direct material, direct labor and manufacturing overhead; activity-based costing; accounting for joint and
by product; accounting for spoiled goods, scrap and waste materials; budgeting and standard costing;
variance analysis.
ACCT 311
การบัญชีขั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขนั้ กลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอนชําระ ธุรกิจลีสซิ่ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด การรายงานงบการเงินระหวางกาล
สัญญากอสราง การปรับโครงสรางหนี้ สัญญาเชา ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ผลประโยชนพนักงาน การบัญชีกองทุนและ
การบัญชีกิจการไมแสวงหาผลกําไร
Accounting practice for consignment, joint venture, installment sales, leasing business;
accounting policy; accounting changes and error correction; interim financial statements reporting;
construction contract; troubled debt restructuring; leasing; defered taxation; employee benifites; fund
accounting; and non-profit enterprise.
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 106 -

ACCT 312
การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขนั้ กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การทํางบการเงินรวม รายการ
เงินตราตางประเทศ และการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
Home-office and branch accounting; accounting for combined corporate entities;
preparation of consolidated financial statements; foreign currency transactions; translations of
foreign financial statements.
ACCT 321
การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
การบัญชีบริหารและการบัญชีตนทุน การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน เทคนิคในการประมาณตนทุน
วิธีตนทุนเต็มและตนทุนตรง การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณและงบประมาณ
ยืดหยุน การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน การกําหนดราคา
โอน การวิเคราะหรายจายลงทุน ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการตัดสินใจ และระบบตนทุนรวม
สมัยเพื่อการวางแผนและควบคุม
Managerails accounting and cost accounting; cost behavioral analysis; cost
forecasting techniques; absorption costing and direct costing methord; cost-volume-profit relation
analysis; bugetting ans flexible bugetting; information for decision making; responsibility
accounting and performance evaluation; transfer pricing; investment analysis; special topics on
contemporary cost approaches for decision making; and contemporary cost planning and control
systems.
ACCT 331
การสอบบัญชี (Auditing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขนั้ กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
แนวคิดและแมบทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค ขอบเขต กฎหมายและ
ขอบังคับเกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี รายงานการสอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลขอมูลดวย คอมพิวเตอร
Concept and framework of auditing; auditing standard; objectives, scope, law and
regulations related to auditing; principles and procedures of internal ontrol; auditing techniques and
planning; audit quality control; audit reports; and computerized data processing audit.
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ACCT 341
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขนั้ กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
(Management Information System in Organization)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของ
ขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา เอกสาร เครื่องมือสําหรับงานดาน
สารสนเทศทางการบัญชี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การควบคุมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กิจกรรมทางธุรกิจ
Concepts of accounting information systems; business activities and cycles; flow of
accounting data and information; systems development and documentation techniques; tools of
accounting information systems work; use of information technology for internal control and
improvement of business activities efficiency.
ACCT 351
การภาษีอากร 2 (Taxation II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
BUSI 201 การภาษีอากร 1 (Taxation I)
แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและการ
ภาษีอากร การคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทาง
ภาษีอากร การจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี
Concepts and differences between accounting principles and taxation for revenues
and expenses recognition; calculating income tax per revenue code; adjustments for financial
accounting-based income to taxable income; preparation of tax report and tax returns.
ACCT 491
เงื่อนไข :

การสัมมนาการบัญชี (Seminars in Accounting)
3(3-0-6)
เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารยทปี่ รึกษา
การนํา เสนอและอภิ ป รายหัว ข อที่ น าสนใจทางการบั ญชี การเงิน การบัญ ชี บริ หาร หรื อระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีที่เปนปจจุบัน
Presentation and discussion on current interesting topics in financial accounting,
managerialaccounting or accounting information systems in current issue.
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กลุมวิชาเอกเลือก - ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้
ACCT 181

การฝกงาน 1 (Practicum I)
1(0-6-0)
ฝก ปฏิบัต ิง านจริง ณ สถานประกอบการตามคํ า แนะนํ า ของสาขาวิช าและจะตอ งสะสม
จํานวนชั่วโมงฝกงานไวไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
Professional practice in enterprise in order to accounting department
suggession and accumulated practice hour not less than 100 hours
ACCT 281

การฝกงาน 2 (Practicum II)
3(0-18-0)
ฝก ปฏิบัต ิง านจริง ณ สถานประกอบการตามคํ า แนะนํ า ของสาขาวิช าและจะตอ งสะสม
จํานวนชั่วโมงฝกงานไวไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
Professional practice in enterprise in order to accounting department
suggession and accumulated practice hour not less than 200 hours
ACCT 381

การเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Pre-co-operative Education)
หลักการและแนวคิด ของสหกิจ ศึกษา การเตรีย มความพรอมในการทํา งานรว มกับ ผูรว มงาน
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุค ลิกภาพและมนุษ ยสัม พัน ธ ความรูพื้น ฐานและเทคนิค ในการ
สมัครงาน การใชสถิติและระเบียบวิธีวิจัย ในการเขียนรายงาน
Principle and concept of co-operative education; pre-collaboration; professional
ethics; communicative; personality and interpersonal relations; techniques and knowledge base in
application.Using satatistics and research methodology for report issuse
ACCT 382

การฝกงาน 3 (Practicum II)
3(0-18-0)
ฝก ปฏิบัต ิง านจริง ณ สถานประกอบการตามคํ า แนะนํ า ของสาขาวิช าและจะตอ งสะสม
จํานวนชั่วโมงฝกงานไวไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
Professional practice in enterprise in order to accounting department
suggession and accumulated practice hour not less than 200 hours
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ACCT 411
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห (Financial Reports and Analysis)
วิชาบังคับกอน : ACCT 311 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)

3(3-0-6)

หรือ

ACCT 312 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
รายงานทางการเงิ นและการเปดเผยขอมูล วิธี การและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหรายงาน
การเงินและขอมูลทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะหธุรกิจ การวิเคราะหผลกระทบตอรายงาน
การเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน การวิเคราะหงบการเงินรวม การวิเคระหงบกระแสเงินสด
คุณภาพกําไร การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ และกรณีศึกษา
Financial Reports and Disclosures; method and tools for analyzing financial reports
and other importance accounting informations in order to decision making; business analysis;
effected analysis in financial reports from differential accounting policy; consolidation financial
statement analysis; statement of cash flow analysis; quality of earnings; analysis of multi-national
financial statements; and case study.
ACCT 412
ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติทางการบัญชี รวมถึงการประยุกตวิธีการ
และหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณดานกฎหมายเศรษฐกิจ
มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม หลักการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน ตลอดจนการวัด
มูลคาของสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปญหาที่เกี่ยวของ
Evolution, nature, structures, concept and assumptions of accounting; application of
accounting principles and procedures to economic law and regulations, professional standards and social
environment; principles of income and financial position measurement; evaluation of assets, liabilities
and owners’ equities; presentation in financial reporting; and related problems.
ACCT 413
การบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของ
ประเทศตาง ๆ การลดความแตกตางทางการบัญชี การซื้อตราสารลวงหนา และภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวาง
ประเทศและการเปดเผยขอมูล งบการเงินรวมและรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ การวิเคราะหงบการเงิน
นานาชาติ การกําหนดราคาโอนและภาษีระหวางประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริษัทขามชาติ
Accounting systems in the international business; comparative international
accounting and practices; the harmonization of international accounting diversity; forward contract
and inflation; international financial statements and disclosure; consolidation; business
combination and segmental reporting; international statement analysis; transfer pricing and
taxation; planning and control in the multinational enterprises.
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 110 -

ACCT 414
การบัญชีหนวยงานรัฐบาล (Governmental Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
ความหมาย วัตถุประสงค แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ นโยบายการ
บัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนวยงานภาครัฐ การจัดทํารายงาน
ทางการเงินของหนวยงานภาครัฐ และงบการเงินแผนดิน
Meaning, Objective, concept and government accounting development;
government accounting policy and standard; government accounting system and procedures;
government financial reports; and the financial statement.
ACCT 415
การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย การจัดทํารายงานการเงินตาม ขอบังคับของ
ธนาคารพาณิชย
Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the financial
reports due to the regulations of the commercial bank.
ACCT 421
การบริหารตนทุน (Cost Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 321 การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting II)
ตนทุนเพื่อการบริหารในเชิงกลยุทธ ตนทุนคุณภาพ ตนทุนตามเปาหมาย การวิเคราะหหวงโซแหง
คุณคาและตนทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ ระบบบริหารสินคาทันเวลา การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน การวัดผลงานแบบ
ดุลยภาพ การนําขอมูลตนทุนไปใชในประกอบการตัดสินใจการวางแผน ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติสําหรับผูบริหาร
ทุกระดับ
Cost for strategic management; quality of cost; target cost; value chain analysis
and cost of product life cycle; inventory just in time system; cost behavior analysis; balance score
card evaluation; information for dicision making in planning controlling and evaluating.
ACCT 422
การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี (Controllership)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
ลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสรางของการจัดองคการ เทคนิค
ในการวางแผนและควบคุม การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน และการศึกษา
นอกสถานที่
Nature and role of controller; organization structures; planning and control
techniques; using accounting information in planning and control in operating; and field trip
required.
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ACCT 423
การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning and Control)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม การประเมินผลงานขององคกร
ที่เนนการวางแผนกลยุทธและการใชงบประมาณเปนเครื่องมือ การกําหนดดัชนีชี้วัดผลดําเนินงานและการรายงาน
เพื่อการควบคุมและการบริหาร
Stratgic plan; roles of profit planning and control; evaluation of an organization
that focuses on strategic planning and budgeting tools; the index measures performance and
reporting to the control and management.
ACCT 424

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Management Accounting)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอมและ
สังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะหขอมูลตนทุนสิ่งแวดลอม ประโยชนทางธุรกิจ
ที่ไดรับจากการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนตัวเลขทางการเงินและไมเปนตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานขอมูล
การจั ดการสิ่ง แวดล อม การจัด ทํา รายงานการพัฒ นาเพื่ อความยั่ งยื นเสนอตอผูใ ชภ ายนอกตามแนวปฏิบั ติข อง
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
The concept of sustainable development; negative impact of business on the
environment and society; environment to collect, process and analyze the environmental costs;
business interests have been a number of environmental management, both financial and non
financial figures; the preparation of environmental reports; the preparation of a report on
sustainability practices to the external users of the relevant regulations.

ACCT 431
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Audit)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)
ลักษณะ ประเภทและมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับทั่วทั้งองคการ
กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การประเมินผล การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน การสรุป
ขอตรวจพบ และการรายงายผลการตรวจสอบ บทบาทการตรวจสอบภายในตอการการทุจริต การตรวจสอบในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Characteristic, types and standard of internal auditing; enterprise risk management
framework; internal control framework; corporate governance; evaluation; internal audit planning;
performing; audit finding; and communication audit results; role of internal control audit with
fraud; internal audit in information technology.
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ACCT 432

การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information System Controls and Auditing)
วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
บทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอรที่มีตอการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาชีพที่
เกี่ยวของ ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร ประเภทและโครงสรางการควบคุมดานคอมพิวเตอร
กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรชวยการตรวจสอบ การใชกรณีศึกษา
Roles and impact of computer on control and audit; relevant professional
standards; risk and computer crimes; structure of computer controls; audit processes and
computer assisted audit techniques; usages case study.
ACCT 433
ปญหาการสอบบัญชี (Problems in Auditing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี การประยุกตหลักการสอบบัญชีใน สถานการณตางๆ และการ
รายงานการสอบบัญชี
Various problems in auditing; application of auditing principles for various
situations and audit reporting.
ACCT 434
การสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)
หลักการ แนวคิด โครงสรางสําคัญของภาษีอากร ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิช ยในส วนของหา งหุน สวนบริษัท พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 การสอบบั ญชีตามหลั กเกณฑการ
ปฏิบัติงานและการรายงานสําหรับผูสอบบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
Principles, concepts and importance structure of taxation; Thai revenue code; Thai civil
and commercial code in company and partnership; Thai accounting act; audit processes and Tax auditor
reporting in Thai revenue code.
ACCT 441

โปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากรองคการในทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning Software for Accounting)
วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติใชระบบ
การวางแผนทรัพยากรองคการ การประยุกตงานดานการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ กลุมระบบงาน
ทางการบัญชีซึ่งรวมถึงระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทํางบการเงิน
Enterprise resource planning principle; success factors in implementing ERP
software; application of accounting functions in the ERP system; accounting module including
general ledger system and financial report preparation.
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ACCT 442
การวางระบบบัญชี (Accounting System Design)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ลักษณะของระบบบัญชี หลักการและวิธีการพิจารณาการวางระบบบัญชีของธุรกิจ สวนประกอบ
ของระบบบัญชี วิธีการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การออกแบบเอกสาร ทะเบียนและบัญชีตางๆ การออกแบบ
รายงานทางการบัญชี ความแตกตางระหวางการบัญชีที่ทําดวยมือและคอมพิวเตอร และบุคคลที่เกี่ยวของกับระบบ
บัญชี
Accounting system nature; principle and procedure for consideration in accounting
system; accounting system componance, procedure, internalcontrol, documentation design,
accounting report design; diferentation in manual and computer and areas who participate
ACCT 443
ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี (Database Systems for Accounting) 3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร (Management Information System
in Organization)
แนวคิดพื้นฐานของฐานขอมูล ภาษา การออกแบบฐานขอมูล เทคนิคและแนวโนม การนําระบบ
ฐานขอมูลไปปฏิบัติใช แนวโนมของระบบฐานขอมูล และระบบฐานขอมูลในทางการคา
Basic concepts of database; languages; design of database; database system
implementation techniques and trends; and commercial database systems.
ACCT 444

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Analysis and Design of Accounting Information Systems)
วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
การวิเคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบั ญชี การใช แ ผนภาพทางเดิ นข อมู ล
พจนานุกรมขอมูลในการวิเคราะหระบบ การออกแบบเอาตพุตและอินพุต การออกแบบแฟมขอมูล และฐานขอมูล
Accounting information systems analysis and design; use of data flow diagrams; data
dictionaries in systems analysis; output and input design; file and database design.
ACCT 445

ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Issues in Accounting Information System)
วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
คนควา วิเคราะหและอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็นหรือปญหา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เรียนรูแนวทางการแกปญหา เพื่อพัฒนาทักษะกอนการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
Research, analysis, and discussion for building the knowledge and deeply
understanding in issues or problems about information systems; study problem solutions in order
to develop skills before working, Case study.
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ACCT 451
การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 351 การภาษีอากร 2 (Taxation II)
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอื่น เพื่อใหการเสียภาษีเปนไปอยางถูกตองและประหยัดภายใตกรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบตอสังคม
Taxation planning in personal income tax, corporation income tax, withholding tax,
value added tax and other taxes for the tax is to be correctly and economical in the framework of
law and social responsibility.
ACCT 452
ปญหาการภาษีอากร (Problems in Taxation)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 351 การภาษีอากร 2 (Taxation II)
ปญหาเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอื่น โดยเนนกรณีศึกษาและประเด็นสําคัญในปจจุบัน
Problems about personal income tax, corporate income tax, withholding tax, value
added tax and other taxes by focusing on case studies and current issues.
ACCT 453
การบัญชีเฉพาะกิจการ 1 (Specialized Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย
ประกันภัย คลังสินคา โลจิสติกส เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as finance,
real estate, insurance, warehouse. Selected one or more topics.
ACCT 454
การบัญชีเฉพาะกิจการ 2 (Specialized Accounting II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล กิจการทองเที่ยว
ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และกิจการใหบริการอื่น เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
หลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as hotel, hospital,
toursism, and other servicing enterprises. Selected one or more topics.
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ACCT 455
การบัญชีเฉพาะกิจ 3 (Specialized Accounting III)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สาธารณูปโภค เกษตรกรรม ธุรกิจการเกษตร
สหกรณการเกษตร เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as public welfare,
agriculture, agribusiness, agricultural cooperative. Selected one or more topics.
ACCT 481
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
6(0-40-0)
เงื่อนไขรายวิชา : นักศึกษาตองลงทะเบียน และสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต
Requirement : Students have to register and pass all subjects in major courses not
less than 30 credits
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการเพื่อใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาในการทํางาน
ทั้งสิ้นไมนอยกวา 4 เดือนเต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณทีไ่ ดจากการทํางานในสถาน
ประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอื่น
A systematic provision of work-based learning in the work place with the
cooperation between the university and the work place in order to provide the opportunity for the
students to develop operational competency related to the accounting profession. Students have
an opportunity to develop their thinking ability, mind and emotion. The period of co-operative
education must not be less than 4 months. The students will be evaluated through a report of the
experience from the work place or a piece of other creative work.
3(3-0-6)
ปญหาพิเศษทางการบัญชี (Special Problems in Accounting)
การศึกษาคนควาทางการบัญชีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and compile into
a written report.
ACCT 492

ACCT 493
การวิจัยทางการบัญชี (Accounting Research)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 203 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิจยั และแบบวิจัยตางๆ การใชสถิติวิเคราะหอยางงายในการ
วิเคราะหขอมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางบัญชี
Introduction to research; research methology and designs; use of basic statistical
analysis; and literature review of accounting research.
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กลุมวิชาโทการเงินการธนาคาร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้
ACCT 415
การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขนั้ กลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขนั้ กลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย การจัดทํารายงานการเงินตาม ขอบังคับของ
ธนาคารพาณิชย
Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the financial
reports due to the regulations of the commercial bank.
FINA 361
สถาบันการเงิน (Financial Institutions)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
BUSI 205 การเงินธุรกิจI (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
BUSI 205 การเงินธุรกิจI (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาตางคณะ
ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )
BUSI 205 การเงินธุรกิจI (Business Finance I)
การบริหารและการจัดการดานตาง ๆ ของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น การจัดการดานเงินทุนและการบริหารสภาพคลอง การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน การบริหารกําไรและ
ตนทุน การวิเคราะหฐานะและความมั่นคงตลอดจนกลยุทธในการวางแผนทางดานการเงินของสถาบันการเงิน
Administration and managements of financial institutes, including risk management,
capital and liquidity management, assets and debts management, profit-cost management, status
and stability analysis, and strategies in financial planning.
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FINA 362

การเงินสวนบุคคล (Personal Finance)
3(3-0-6)
การจัดการการเงินของบุคคลและครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดทางดานการบริหารเงิน โดย
เนนถึงการนําไปใชจริงของแตละบุคคลแตละครัวเรือน ซึ่งไดแก การจัดทํางบประมาณ การออม การลงทุนในที่อยู
อาศัย การกูยืม การประกันภัยตาง ๆ การลงทุน ภาษี การวางแผนในวัยเกษียณอายุ มรดก รวมถึงหลักการ เทคนิค
ของการจัดการสินทรัพย และหนี้สินของครัวเรือน และศึกษาถึงสถาบันการเงินตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับแตละ
บุคคลและครัวเรือน
The management of household and personal finance covering financial concepts
with special emphasis on their application in real situations by individuals and households: budget
management, saving, housing acquisitions, borrowing, different types of insurance, investments,
retirement planning; principles and techniques for the management of household's assets and
liabilities, financial institutions concerned with individuals and households
FINA 363
การจัดการสินเชื่อ (Credit Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
ความสําคัญของการจัดการสินเชื่อในปจจุบัน ชนิดของสินเชื่อตาง ๆ สินเชื่อผูบ ริโภค สินเชื่อ
การคา การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพิจารณาใหสินเชื่อทุกชนิด แหลงที่มาของขอมูลตาง ๆ วิธีการเรียกเก็บหนี้
ลําดับขัน้ การเก็บหนี้ตามกฎหมาย
Importance of credit management at present, types of credits, consumer credit,
commercial credit, the sources of information and information collection for the credit analysis
and decisions, debts collection methods, and legal procedures of debt collection
FINA 364

หลักการประกันภัย (Principles Of Insurance)
3(3-0-6)
บทบาทความรับผิดชอบของการประกันภัยประเภทตาง ๆ หนาที่ความรับผิดชอบของบริษัท
ประกันภัย กระบวนการประกันภัยตามหลักสากล ลักษณะของการเสี่ยงภัยของธุรกิจ ประเภทการเสี่ยงภัย ลักษณะ
การประกันชีวิต การคํานวณเบี้ยประกันภัย สิทธิไดรับความคุมครอง กองทุนคุมครองผูถือกรมธรรม
Functions and coverage of various types of insurances, roles and responsibilities of
insurance companies, international standard of insurance process, types and characteristics of risks
in businesses, characteristics of life insurances, insurance rate calculation, coverages, and insurance
buyer protection fund.
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FINA 461

การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Planning and Control)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
หรือสําหรับนักศึกษาตางคณะ
ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการเงิน หลักการทางบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน
รูปแบบของงบการเงิน ประโยชนและขดจํากัดของการจัดทํา การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน ผลกระทบของ
การปรับปรุงงบการเงิน การายงานผลการวิเคราะหและแนวทางในการแกปญหาสถานการทางการเงิน
Objective of financial statement, basic concepts accounting principles, form
of financial statement, benefits and limitations of financial statement, disclosure of financial
information, impact of adjustment statement, report and problem solving analysis of
financial position
FINA 462
การวิเคราะหตราสารทุน (Equity Analysis)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาตางคณะ
BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
ตราสารทุน ตลาดตราสารทุน ลักษณะของตลาดและกลไกการทํางานทั้งของตลาดแรกและตลาด
รองของตราสารทุน ศึกษาแนวความคิดตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ประเภทตาง ๆ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับราคาหลักทรัพย การประเมินราคาหลักทรัพย ความเสี่ยง ความพอใจใน
ความเสี่ยง และการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดจนนโยบายการลงทุนอันมีวัตถุประสงคเพื่อให
ไดมาซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ตองการในระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนพอที่จะยอมรับได
Equity security; equity security market; characteristics of the securities market and
how it works in both first and second market; necessary basic concepts for security investment
decisions, factors influencing the price of securities, security valuation, risk, and calculation of
investment return; the policy of investment for the desired rate of return with the acceptable
level of risk
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FINA 463
การวิเคราะหตราสารหนี้ (Fixed Income Analysis )
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาตางคณะ
BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
ตราสารหนี้ประเภทตาง ๆ และตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือของตลาดตราสารหนี้หรือพันธบัตร
ทฤษฎีที่นํามาวิเคราะหหาราคา อัตราผลตอบแทน การวัดความเสี่ยงและกลยุทธการลงทุนในตลาดตราสารหนี้
Types of fixed income and bond market, The fixed-income instruments and
markets , the valuation and related theories, the fair value of the fixed-income instruments
including pricing, yields, duration and convexity, and term structure, and fixed-income investment
strategies
FINA 491

การศึกษาคนควาอิสระ (Independent Study)
3(0-0-40)
นั ก ศึ ก ษาได ทํ า การค น คว า หั ว ข อ ที่ น า สนใจหรื อหั ว ข อ ที่ ส ามารถตรวจสอบได (Testable
Hypothesis) ทางการเงินดวยตนเอง โดยกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย เพื่อตอบคําถามอยางเปนระบบ
Independent study on interesting topics or testable hypothesis in financial issues
using appropriate research methodology to ensure effective results
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ที่มีความรูและทักษะทางวิชาบริหารธุรกิจ เชื่อมโยงความรู
ดานการตลาด ไดตรงความตองการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีความรับผิดชอบ
มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธดี เขาใจตนเองและผูอื่น มีจิตอาสา
3. เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด เพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพในองคการ ธุรกิจตางๆ
รวมทั้งอาชีพอิสระอยางมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ที่มีความพรอมที่จะนําความรูความสามารถและทักษะไป
ประยุกตใชในการวางแผน ประสานงานและแกไข ปญหาในกิจกรรมการตลาดไดทันทีเมื่อสําเร็จ
การศึกษา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration(Marketing)

อักษรยอ : บธ.บ.(การตลาด)
อักษรยอ : B.B.A. (Marketing)

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา

141

หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอยกวา

34

หนวยกิต

101

หนวยกิต

6

หนวยกิต

1.1
1.2
1.3
1.4

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุม วิชาเอก
2.3 กลุม วิชาโท

3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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14
11
6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
43
43
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
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3.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. IPHI 100
4. LAWS 100
5. PSYC 100
6. SOCI 100
7. SOCI 101

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.2 กลุมวิชาภาษา 11 หนวยกิต
1. ENGL 101
2. ENGL 102
3. ENGL 201
4. ENGL 202
5. THAI 100

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(English for Effective Communication)
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช (English Skills and Applications)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
(English for Professional Communication and Presentations)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
(Thai Language for Communication and Presentation)

2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
3(1-4-4)
2(1-2-4)

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
1. COMP 300
2. SCIE 100
3. TAPS 100
4. TECH 101

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer For Working ) * ไมนับหนวยกิต
สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)
การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life)

2(1-2-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-4)

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต
1. LEAC 100
2. LEEX 100

การเรียนรูผา นกิจกรรม (Learning by Activities)
การเรียนรูผา นประสบการณ (Learning by Experiences)

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

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1. PEHR 101
2. PEHR 104
3. PEHR 105
4. PEHR 106
5. PEHR 110

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ACCT 101
ACCT 102
ACCT 301
BLAW 201
BUSI 101
BUSI 102
BUSI 201
BUSI 202

การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics)
หลักการจัดการ (Principles of Management)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)
การภาษีอากร 1 (Taxation I)
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
(Management of Information System in Organization)
9. BUSI 203 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics)
10. BUSI 204 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
11. BUSI 205 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
12. BUSI 206 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Productions and Operation Management)
13. BUSI 301 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
14. BUSI 302 การเปนผูป ระกอบการยุคใหม (Modern Entrepreneurship)
15. ECON 105 เศรษฐศาสตรธรุ กิจ (Business Economics)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 กลุมวิชาเอก 43 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ 34 หนวยกิต
1.
2.
3.
4.

MKTG
MKTG
MKTG
MKTG

211
212
213
214

5. MKTG 221
6. MKTG 311
7. MKTG
8. MKTG
9. MKTG
10. MKTG

312
313
314
315

11. MKTG 321
12. MKTG 322

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
การบริหารผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Management)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1
(Integrated knowledge Management in Marketing I)
ฝกปฏิบัติงาน 1 (Practicum I)
ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
(Distribution Channels and Supply Chain Logistics Management )
การวิจัยตลาด (Marketing Research)
กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy)
การวางแผนการตลาด (Marketing Plan)
บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2
(Integrated knowledge Management in Marketing II)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)
ฝกปฏิบัติงาน 2 (Practicum II)
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13. MKTG 411 สัมมนาการตลาดเพื่อความเปนมืออาชีพ
(Seminar in Marketing for Professional Development)
14. MKTG 412 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3
(Integrated knowledge Management in Marketing III)
15. MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
16. MKTG 422 ฝกปฏิบัติงาน 3 (Practicum III)

หมายเหตุ :

3(3-0-6)
1(1-0-2)
6(0-40-0)
3(0-18-0)

วิชาที่มีการสอนเปนภาษาอังกฤษในเอกบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต
วิชาที่มีการสอนเปนภาษาอังกฤษในเอกเลือก จํานวน 9 หนวยกิต

แบงหมวดวิชาเปน 2 กรณี ตามแผนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได ดังนี้
1. กรณีที่นักศึกษาเลือกฝกปฏิบัติงาน
 ใหลงเรียนวิชา MKTG 221 ฝกปฏิบัติงาน 1, MKTG 322 ฝกปฏิบัติงาน 2,
MKTG 422 ฝกปฏิบัตงิ าน 3

2. กรณีที่นักศึกษาเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 ใหลงเรียนวิชา MKTG 321 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และ MKTG 421 การปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา

3. การฝกปฎิบัติงานหรือสหกิจศึกษา จะไมนําหนวยกิตไปคิดคา GPA โดยผลการประเมินจะเปน
U หรือ S
วิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาเอกเลือกดังตอนี้
กลุมวิชาเอกเลือกที่ 1 บริหารการตลาด
1. MKTG 331 การบริหารการขายและศิลปะการขาย
(Sales Management and Salesmanship)
2. MKTG 332 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)
3. MKTG 333 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System)
4. MKTG 334 การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing)
5. MKTG 431 หัวขอพิเศษทางการตลาด (Current Issues in Marketing)
6. MKTG 432 การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ
(Advertising & Public Relations Management)
7. MKTG 433 การบริหารสื่อ (Media Management)
8. MKTG 434 การบริหารตราสินคาและการสื่อสารตราสินคา
(Brand Management and Brand Communication)
9. MKTG 435 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
(Social and Green Marketing Concept)
10. MKTG 436 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ
(Marketing Management for M.I.C.E.)
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุมวิชาเอกเลือกที่ 2 การตลาดคาปลีก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG

341
342
343
344
441
442

การตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Marketing)
การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Market Research)
การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก (Pricing for the Retail Business)
การกระจายสินคาและโลจิสติกส (Distribution and Logistics)
การเลือกทําเลที่ตั้งของรานคาปลีก (Retail Store Location)
การออกแบบ แผนผังรานคา และการจัดวางสินคา
(Store Layout, Design & Visual Merchandising)
7. MKTG 443 ระบบสารสนเทศทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก
(Marketing Information System in Retail Business)
8. MKTG 444 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจคาปลีก
(Integrated Marketing Communication in Retailing)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาเอกเลือกที่ 3 ธุรกิจบริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG

351
352
353
354
451
452

การตลาดบริการ (Services Marketing)
การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Market Research for Business)
การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจบริการ (Pricing for Service Business)
กระบวนการการใหบริการ (Service Providing Process)
การออกแบบบริการ (Service Design)
สารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
(Marketing Information System for Services)
7. MKTG 453 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจบริการ
(Integrated Marketing Communications for Service Business)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุมวิชาเอกเลือกที่ 4 การตลาดระหวางประเทศ
1. MKTG 361 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา
(Import and Export Business Management)
2. MKTG 362 การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN)
3. MKTG 363 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจระหวางประเทศ
(E-commerce Management in International Business)
4. MKTG 364 การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Negotiation)
5. MKTG 461 พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดตางประเทศ
(Customer Behavior in The International Markets)
6. MKTG 462 การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ
(International Product and Price Management)
7. MKTG 463 การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ
(International Distribution Channel Management)
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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8. MKTG 464 การจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธในตลาดระหวางประเทศ
(International Advertising and Public Relations Management)
9. MKTG 465 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสระหวางประเทศ
(International Supply Chain and Logistics Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.3 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอื่นๆที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 15 หนวยกิต เปนอยางนอย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
4. กลุมวิชาโทสาขาวิชาการตลาด
นักศึกษาสาชาวิชาอื่นที่มีความประสงคจะเรียนวิชาการตลาดเปนวิชาโท จะตองลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้
รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ประกอบดวย
1. BUSI 102
2. MKTG 213
3. MKTG 313

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก 6 หนวยกิต เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้อยางนอย 2 รายวิชา
1. MKTG 331
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG

332
333
343
344
354
361

8. MKTG 362
9. MKTG 363
10. MKTG 364

การบริหารการขายและศิลปะการขาย
(Sales Management and Salesmanship)
การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)
ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System)
การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก (Pricing for the Retail Business)
การกระจายสินคาและโลจิสติกส (Distribution and Logistics)
กระบวนการการใหบริการ (Service Providing Process)
การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา
(Import and Export Business Management)
การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
(Business Management in ASEAN)
การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจระหวางประเทศ
E-commerce Management in International Business)
การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Negotiation)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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11. MKTG 434
12. MKTG 435
13. MKTG 436
14. MKTG 441
15. MKTG 451
16. MKTG 462
17. MKTG 463

- 126 การบริหารตราสินคาและการสื่อสารตราสินคา
(Brand Management and Brand Communication)
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
(Social and Green Marketing Concept)
การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ
(Marketing Management for M.I.C.E.)
การเลือกทําเลที่ตั้งของรานคาปลีก (Retail Store Location)
การออกแบบบริการ (Service Design)
การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ
(International Product and Price Management)
การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ
(International Distribution Channel Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ : ทั้งนี้ในกลุมวิชาโทที่เปนรายวิชาบังคับ
หากนักศึกษาเรียนเปนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรอื่นจะตองเลือกกลุมวิชาโท
ที่เปนรายวิชาเลือกเพิ่มใหไดหนวยกิตอยางนอย 15 หนวยกิต ตามกําหนด

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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- 127 แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด
แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบัญชีการเงิน 1
หลักการจัดการ
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาชีวิต
การเรียนรูผานกิจกรรม
การคิดและการแกปญหา
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ

2
3
3
2
2
2
1
2
2
2

ACCT 102
ECON 105
ENGL 102
LAWS 100
LEEX 100
PEHR ….
SOCI 100
MKTG 211
MKTG 214
MKTG 221

การบัญชีการเงิน 2
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพ
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรูผานประสบการณ
การออกกําลังกาย
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก
พฤติกรรมผูบริโภค
บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1
ฝกปฏิบัติงาน 1

2
3
2
2
1
1
2
3
1
1

รวม

21

รวม

18

รหัส
วิชา
ACCT 101
BUSI 101
BUSI 102
ECON 100
ENGL 101
IPHI 100
LEAC 100
TAPS 100
TECH 101
THAI 100

หนวยกิต

*****สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตองลงรายวิชา MKTG 221 ในภาคเรียนที่ 2 ป 1 เพื่อฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง ******

นักศึกษาชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
BUSI 201
BUSI 202
BLAW 201
ENGL 201
MKTG 212
PSYC 100
SCIE 100
SOCI 101

หนวยกิต

รหัสวิชา

การภาษีอากร 1
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
การบริหารผลิตภัณฑและราคา
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

3
3
3
2
3
2
2
2

BUSI 204
BUSI 205
CIVI 100
ENGL 202

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย
การเงินธุรกิจ
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพ
MKTG 213 การสือ่ สารการตลาดแบบบรูณาการ
MKTG 315 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2
MKTG 322 ฝกปฏิบัติงาน 2
วิชาเลือกเสรี 1

รวม

*****สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตองลงรายวิชา MKTG 322 ในภาคเรียนที่ 2 ป 2 เพื่อฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง******

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3
3
2
2
3
1
3
3

21
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- 128 แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด
แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ACCT 301
BUSI 203
BUSI 206
BUSI 301
BUSI 302
MKTG 311

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิตธิ ุรกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการเชิงกลยุทธ
การเปนผูประกอบการยุคใหม
ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการ
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
MKTG 312 การวิจัยตลาด

รวม

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

3

คอมพิวเตอรเพือ่ การทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)
กลยุทธการตลาด
การวางแผนการตลาด
บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3
ฝกปฎิบัติงาน 3
วิชาเอกเลือก 1
วิชาโท 1
วิชาโท 2

2*
3
3
1
3
3
3
3

21

รวม

19

หนวยกิต

รหัสวิชา

3
3
3
3
3
3

COMP 300
MKTG 313
MKTG 314
MKTG 412
MKTG 422

***** สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตองลงรายวิชา MKTG 422 ในภาคเรียนที่ 2 ป 3 เพื่อฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ******
นักศึกษาชั้นปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

MKTG 411 สัมมนาการตลาดเพือ่ ความเปนมืออาชีพ
วิชาเลือกเสรี 2
วิชาเอกเลือก 2
วิชาเอกเลือก 3

รวม

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

3
3
3
3

วิชาโท 3
วิชาโท 4
วิชาโท 5

3
3
3

12

รวม

9
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- 129 แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด
แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบัญชีการเงิน 1
หลักการจัดการ
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
ปรัชญาชีวิต
การเรียนรูผานกิจกรรม
การคิดและการแกปญหา
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ

2
3
3
2
2
2
1
2
2
2

ACCT 102
ECON 105
ENGL 102
LAWS 100
LEEX 100
PEHR ….
SOCI 100
MKTG 211
MKTG 214

การบัญชีการเงิน 2
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรูผานประสบการณ
การออกกําลังกาย
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก
พฤติกรรมผูบริโภค
บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1

2
3
2
2
1
1
2
3
1

รวม

21

รวม

17

รหัสวิชา
ACCT 101
BUSI 101
BUSI 102
ECON 100
ENGL 101
IPHI 100
LEAC 100
TAPS 100
TECH 101
THAI 100

หนวยกิต

*****สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตองลงรายวิชา MKTG 221 ในภาคเรียนที่ 2 ป 1 เพื่อฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง ******

นักศึกษาชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
BUSI 201
BUSI 202
BLAW 201
ENGL 201
MKTG 212
PSYC 100
SCIE 100
SOCI 101

หนวยกิต

รหัสวิชา

การภาษีอากร 1
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
การบริหารผลิตภัณฑและราคา
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

3
3
3
2
3
2
2
2

BUSI 204
BUSI 205
CIVI 100
ENGL 202

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

การบริหารทรัพยากรมนุษย
การเงินธุรกิจ
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพ
MKTG 213 การสือ่ สารการตลาดแบบบรูณาการ
MKTG 315 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2
วิชาเลือกเสรี 1

รวม

*****สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตองลงรายวิชา MKTG 322 ในภาคเรียนที่ 2 ป 2 เพื่อฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง******
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2
2
3
1
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด
แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ACCT 301
BUSI 203
BUSI 206
BUSI 301
BUSI 302
MKTG 311

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิตธิ ุรกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการเชิงกลยุทธ
การเปนผูประกอบการยุคใหม
ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการ
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
MKTG 312 การวิจัยตลาด

หนวยกิต

รหัสวิชา

3
3
3
3
3
3

COMP 300
MKTG 313
MKTG 314
MKTG 321
MKTG 412

3

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

คอมพิวเตอรเพือ่ การทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)
กลยุทธการตลาด
การวางแผนการตลาด
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3
วิชาเอกเลือก 1
วิชาโท 1
วิชาโท 2

2*
3
3
1
1
3
3
3

รวม

17

***** สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตองลงรายวิชา MKTG 422 ในภาคเรียนที่ 2 ป 3 เพื่อฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ******
นักศึกษาชั้นปที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รวม
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6

6

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

MKTG 411 สัมมนาการตลาดเพือ่ ความเปนมืออาชีพ
วิชาเลือกเสรี 2
วิชาเอกเลือก 2
วิชาเอกเลือก 3
วิชาโท 3
วิชาโท 4
วิชาโท 5

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

21
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาความเปนมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัตศิ าสตรศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง
สมัยใหม จนถึงยุคหลังสมัยใหม
This course explores the history, notion; civilization form and history of arts in
ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).

ECON 100

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
This course covers fundamentals and applications of economics, price
mechanisms, roles of governmental and private sectors in economics, and economic policies. The
changes in local and international economies will be analyzed and the Self-sufficiency Economy
philosophy will be discussed.
IPHI 100

ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดตางๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม
ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาที่สําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร สุนทรียะ
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม
This course aims at the meaning and range and various concepts of philosophy
from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and science and the
important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, epistemology and ethics.
LAWS 100

กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง ที่มา ประเภท และ
ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the
significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and others
related Law for daily living.
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PSYC 100

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)
2(2-0-4)
ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย ความหมาย ประโยชนของมนุษยสัมพันธ
บุคลิกภาพ การปรับตัว การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม องคกร
การสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทีม่ ีตอพฤติกรรม การนําเอาหลักจิตวิทยามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
This course focuses on the history of Psychology, human behaviors, meaning and
benefits of human relations, personality, adapting, creating interpersonal relations, personality
development, cohabitation in society and organization, promoting morality and ethics,
environmental influences on human behaviors, and capitalize physiological theories on daily life.
SOCI 100

สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
2(2-0-4)
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนที่มีความสัมพันธกับ
พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาที่เกิดขึ้นและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก
This course explores the development, institutions and policies of ASEAN and the
member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global context, the
impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect international business are
also examined.

SOCI 101

สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics)
2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ การ
เมืองไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship between
society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course.

กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต
ENGL 101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด
อาน เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใชเพื่อการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน
To study foundation English language structures and patterns and to practice
the integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to
deploy in everyday communication and situations correctly and appropriately , for example,
listening to news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or
texts, etc.
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด
อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงขึ้น เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ
ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนน
ฝกการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
To study more complex English grammar and structures through communicative
listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of vocabulary, for example,
listening and reading for main ideas and details, speaking and writing in various regional and global
contexts including an emphasis on accurate and fluent pronunciation and intonation
ENGL 201

ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
2(1-2-4)
(English Skills and Applications)
ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ที่ใชคําศัพทและสํานวนที่หลากหลาย รวมถึงใช
ไวยากรณ และโครงสรางภาษาที่ซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ
ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล
To study effective techniques and methods of receptive (listening and reading)
and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of vocabulary and proverbs,
and formally complex grammar and structures with an emphasis on correct and appropriate
applications for up-to-date situations through critical thinking skill
ENGL 202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
3(1-4-4)
(English for Professional Communication and Presentations)
ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เกี่ยวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเรื่องคําศัพทและสํานวนตาง ๆ ที่ใช
ในการสื่อสารอยางมืออาชีพ
To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant to
learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful English
conversations, and presenting academic texts related to students’ area of specialization. Emphasis
is also placed to expand professionally communicating vocabulary and expression.
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
(Thai Language for Communication and Presentations)

2(1-2-4)

ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟ ง กระบวนการสงสารผานรูปแบบการเขียน
การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับบุคคลตาม
โอกาส และสถานที่ กลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
This course deals with the analyzing of Thai language used in the present, practices
using Thai language skills with correct structure, valuing the received messages as readers and listeners,
the process of sending messages via writing and speaking as well as using language for everyday
purpose. It also aims at using idiomatic wording that is appropriate for people, occasions, and places
using Thai language for effective communication and presentation strategies.

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
COMP 300
เงื่อนไข

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer for Working)
2(1-2-4)
- ไมนบั หนวยกิต
- ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชัน้ ปที่ 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ e- learning
- ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U
ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใช
โปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก
Condit
- This is a non-credit subject
- Students who have failed in IT exam must register this class in
the 3rd year (e-learning class only)
- This result of the course graded as S or U
This course explores applying computers for working, using word processing
programs, spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs.
SCIE 100

สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน
และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถิ่นและสากล
The study of environmental science, the effect of environmental changing to daily
life, applying the development of life quality to individuals, local and international levels are
covered in the course.
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TAPS 100

การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง
ตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
logical thinking and problem solving, thinking skill development and problem solving and
decision-making process.
TECH 101

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)
ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใชหองสมุด
และการสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผูใช
คอมพิวเตอร
This course aims at using new media and technology, computer systems and
network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social
networks; application software for offices, safety and ethics codes for computer users.

กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
LEAC 100

การเรียนรูผานกิจกรรม (Learning by Activities)
1(0-3-2)
ศึกษาเรียนรูความหมาย แนวคิ ด ความสํ าคัญ การบริหารจัดการ การประเมินกิจ กรรม
โครงการ โดยการเรียนรูผานกิจกรรมดานวิชาการ ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความเปนมือ
อาชีพ
This course deals with learning the meaning, concepts, significance and
management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic activities,
health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral and ethics,
communication, language and professionalism.
LEEX 100

การเรียนรูผานระสบการณ (Learning by Experiences)
1(0-3-2)
ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู ทักษะดาน
อาชี พ จากการบู รณาการความรูภ าคทฤษฎีกับ ภาคปฏิบั ติ ผ า นกระบวนการเรี ย นการสอนโดยวิท ยากรที่ มี
ประสบการณในเรื่องตาง ๆ
The course focuses on working and practical training for reinforcing knowledge
development by integrating career skills, theoretical and practical learning systems by
experienced guest speakers.
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PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้)
PEHR 101

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health
1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย การ
ดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถนําไปใชเปน
กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
การมีน้ําใจนักกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of the importance of health and physical fitness, introductory exercise
science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health are
emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for health, fitness
and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic spirits with rhythmic
activities.
PEHR 104

เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาประวัติ จุดมุง หมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้าํ หนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเปนพื้นฐาน
การมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
This course explores tennis for health including the history, objectives, basic skills,
tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using tennis as
exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit
with playing tennis.
PEHR 105

กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธี
ของการเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจน
ความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมกอลฟ ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of playing golf;
techniques and how to play golf such as proper etiquette, and how to take care of golf
equipment. This course also covers rules, manners for playing golf, safety, the importance of
health and fitness, creating good attitude in exercising, and having an athletic spirit with playing
golf.
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PEHR 106

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มีน้ําใจ
นักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to enjoy
exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit, creating
unities, and helping each other are addressed in the course.
PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ
การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญ
ของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซึ่ง
เปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of swimming;
techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, manners for
competition, safety, the importance of health and fitness, creating good attitudes in exercising as
well as having and athletic spirit in swimming.

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต
ACCT 101

การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
2(2-0-4)
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู วงจรการ
บัญชี การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยการ กฎหมายและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
A study of financial accounting concepts and frameworks. Topics also include
double entry accounting principles and approaches, cycles of accounting, recording of business
transactions, and the preparation of financial statements for service and commercial business as
well as application of accounting software.

ACCT 102

การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
2(2-0-4)
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ หนี้สินและสวนของเจาของ การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม และการบัญชีสําหรับกิจการผลิตสินคา
A study of the accounting principles relating to cash flows, cash equivalents,
accounts receivable, notes receivable, merchandise inventory. This also includes property, plant,
and equipment, liability and owner’s equity accounting, VAT accounting, and accounting for
manufacturing business.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 138 -

ACCT 301
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน การคิดตนทุนตามกิจกรรม
การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไรการบัญชีตามความรับผิดชอบ การ
จัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
Prerequisites : Financial accounting I , Financial accounting II
A study of managerial accounting and coverage of the following topics: cost
accounting, standard costs, activity-based product costing, budgeting and flexible budgeting, costvolume-profit analysis, segment reporting, pricing, and utilization of information system
technology in managerial accounting.
BLAW 201

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics)
3(3-0-6)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ
เชน หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้าํ ประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทาง
การเงิน เชน ตราสารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผูบริหารและพนักงาน หลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
A study of law in business setting management and business activities contexts.
This covers various topics including purchase and sales contract, rental contract, leasing contract,
hire purchase contract, pawn, loan, mortgage, and guarantee. It also provides an exposure to
instrument law including equity instruments, fixed income securities, and bill of exchange. In
addition, key components of ethical responsibilities of management and employees as well as
code of ethics in business are covered.
BUSI 101

หลักการจัดการ (Principles of Management)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะขององคการและการบริหารทั้งในและตางประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิดและ
ทฤษฎี ทางการบริ หาร หน าที่ การบริ หาร คื อ การวางแผน การจั ดองค การ การจั ดคนเข าทํ างาน และการควบคุ ม
การศึกษาหนาที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมคน
และหนวยงานในองคการ โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัยที่เปนตัวบุคคล ซึ่งสงผลกระทบตอองคการ
รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ ในยุคโลกาภิวัตน
A study of organization characteristics and management both domestically and
globally. Evolution of management concept and theory as well as management roles, which
include planning, organizing, recruiting, and controlling. This also involves an exposure to
management roles by adopting behavioral science and psychology in the study. It examines
relationship among people, group of people, and departments in particular organization with an
emphasis on impact of an individuals on organization. This also covers change management and
organizational development in the context of globalization.
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BUSI 102

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด หนาที่และความสําคัญของการตลาด ที่มีผลตอความสามารถในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาด
เปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ
A study of principles, definitions, functions, process, institutions, environment and
services of marketing. Topics include product classification, distribution channels, pricing and
promotion, consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing mix strategy, and
market targeting.
BUSI 201

การภาษีอากร 1 (Taxation I)
3(3-0-6)
ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรของไทย หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป และ ภาษีทองถิ่น
An exposure to the structure of Thai taxation system. Topic also includes
regulations, tax assessment and taxation abiding to Revenue Code, levy, personal income tax,
corporation income tax, value-added tax (VAT), specific business tax, withholding tax, custom,
excise tax, revenue stamp, and local tax.
BUSI 202

การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
3(2-2-5)
(Management of Information System in Organization)
วิชาบังคับกอน : TECH 101
หลั ก การจั ด การระบบสารสนเทศในองค ก ร
การแข ง ขั น กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจ
การพัฒนากลยุทธขององคกร โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร
องคกร และการบริหาร บทบาทและหนาทีข่ องผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร กรณีศึกษา
และการฝกใชซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
Prerequisite: TECH 101
An exposure to principle of organizational information system management,
applications of information technology to achieve competitive advantages, organizational
development strategy by adopting information technology, information technology utilization
planning, provision of information technology for human resources, organization, and management,
roles and responsibilities of management with respect to utilization of information technology in
organization, case study, and hands-on practice of relevant software.
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BUSI 203

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis & Business Statistics)
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความ
แนนอน และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ รวมทั้งการ
ประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
A study of mathematics and statistics for quantitative analysis, techniques for
decision making under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, simulation,
and applied use of descriptive statistics and inferential statistics for processes of planning and
decision making in business context.
BUSI 204

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย วิวัฒนาการ และแนวความคิดของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย ความรับผิดชอบหนาที่ การบริหารทรัพยากรมนุษยใน
องคการ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยและหนาที่การบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก การวิเคราะหงาน การ
วางแผนทรั พยากรมนุ ษย การสรรหา และการคั ดเลื อกบุ คคล การบรรจุ และการแนะนํ าตั วเข าทํ างาน การพั ฒนา
ทรัพยากรมนุษย การประเมินการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน การใหประโยชนตอบแทนและความมั่นคง
การสรางบรรยากาศในการทํางาน และความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพ
An exposure to characteristics and roles of human resources management. Topics
also include evolution and concepts of human resources management, human resources policy,
functions of human resources management in organization, human resources management ethics. It
also covers human resources management responsibility areas including job analysis, human resources
planning, staffing and recruitment, employment, human resources development, performance
appraisal, promotion or reorganization, compensations and benefits, employee relations and
engagements, and code of ethics.
BUSI 205
การเงินธุรกิจ (Business Finance)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
การเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงินเพื่อการ
บริหารการเงิน การจัดการทางการเงินของธุรกิจทั้งในดานการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ตลาดทาง
การเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Prerequisite: ACCT 101 Financial Accounting I
ACCT 102 Financial Accounting II
An exposure to scopes and roles of finance functions, goals and significance of
financial management in business settings, business types having an impact on taxation, financial
management in business context both in terms of venture capital financing and asset allocation,
financial market, and financial risks management.
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BUSI 206

การจัดการการผลิตและปฏิบตั กิ าร
3(3-0-6)
(Production and Operation Management)
ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธการผลิตและบริการ การวางแผนผลิต
สินคาและบริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลําเลียง การควบคุมสินคา
คงคลัง การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสินคาและบริการ การควบคุมตนทุนการลดความสูญเสีย การบํารุงรักษา
อุปกรณ การบริหารความปลอดภัย จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม
A study of operations management that covers production and services strategy,
production and services planning, productivity improvement principles, facility or plant location,
procurement and logistics planning, inventory control system, quality control, products and
services standardization, cost control, risk control, maintenance, safety management, and social
and environmental responsibility ethics.
BUSI 301

การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
3(3-0-6)
ศึกษาการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณภายในองคการโดยวิเคราะหจุดออนจุด
แข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององคการใหเหมาะสมกับกําลังความสามารถ
และสภาพแวดลอม รวมถึงการสรางคานิยม วัฒนธรรมองคการ ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผน
ทิศทางกลยุทธ การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธโดยใชกรณีศึกษาทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน
An exposure to assessment of external environment as well as internal state of
particular organization by adopting SWOT analysis as a tool to determine the visions and missions
of the organization with respect to organization capacity, environment, organizational value and
culture, philosophy and policy, strategic objective, strategic direction plan, and strategic control
and operation through a business case study.
BUSI 302

การเปนผูประกอบการยุคใหม (Modern Entrepreneurship)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมายความสําคัญ รูปแบบและประเภทของการเปนผูประกอบการ คุณสมบัตแิ ละ
บทบาทของผูประกอบการ การจัดทําแผนการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยใช
กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน
An exposure to definitions, significance, styles, and types of entrepreneurship. By
incorporating a case study into classroom lecture, topics also include characteristics and roles of
entrepreneur, marketing plan, production, financing, and human resources management.
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ECON 105

เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรดาน อุปสงค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต การ
วิเคราะหตนทุน กําไร โครงสรางการตลาด ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการคาและ
การเงินระหวางประเทศ เพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห ประกอบการตัดสินใจในการ กําหนดนโยบายของ
ธุรกิจ เชน นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด นโยบายการกําหนดราคา
An exposure to principles of economics with an emphasis on demand, consumer
behavior, production behavior, cost and profit analysis, market structure, financial market,
monetary policy, fiscal policy, and international trade and monetary policy. This also aims to
encourage applied use of these topics in the processes of analysis and decision-making as well as
business policy determination including production policy, marketing policy, and pricing policy.

2.2 กลุมวิชาเอก 43 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ 34 หนวยกิต
MKTG 211
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ปจ จัย ตางๆ ที่มีอิทธิพ ลตอกระบวนการตัด สินใจซื้อ การวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภคในแงของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร
Prerequisite : BUSI 102 Principles of Marketing
A study of relationship between consumer behavior and marketing management
which covers consumer behavior analysis in various aspects including factors having an impact on
consumer decision-making and analysis of consumer behavior in terms of psychology, sociology,
anthropology, and economics.
MKTG 212 การบริหารผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษาถึงบทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ ตลอดจนสวนผสมทางการ
ตลาดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและราคา รวมถึงการจัดสวนผสมผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ
การปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ทราบถึงวัตถุประสงคของการตั้งราคา
บทบาทของราคาที่มีผลตอตลาด
Prerequisite : BUSI 102 Principles of Marketing
An exposure to roles and responsibilities of management in charge of price and
product and its marketing mix. This also includes product mix strategy, product and packaging
design, product development and improvement in accordance with
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 143 -

MKTG 213

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษาวิธีการวางแผนการควบคุม ดําเนินการ และควบคุมการกระตุนความตองการในการบริโภค
โดยใชการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย การขายตัวตอตัว การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขายโดยวิธีการตาง ๆ และการตลาดทางตรง การจัดทํางบประมาณการสงเสริมการตลาด การ
ประเมินผลและควบคุม
Prerequisite : BUSI 102 Principles of Marketing
An exposure to control and operation planning for demand stimulation through
integrated marketing communications which include one-to-one selling, advertising, public
relations, other types of sale promotion, and direct marketing. Topics also cover budget for
promotion, evaluation, and control.
MKTG 214

บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1
1(1-0-2)
(Integrated knowledge Management in Marketing I)
เพื่อการบูรณาการความรูที่ไดจากการเรียนทุกรายวิชาที่ผา นมาของนักศึกษาชั้นปที่1 ให
สอดคลองกับการจัดการการตลาดในแตละภาคเรียน
An integration of all acquired knowledge and skills in accordance with marketing
management in each semester.
MKTG 221

ฝกปฏิบัตงิ าน 1 (Practicum I)
1(0-6-0)
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ในสาย
งานที่เกี่ยวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
An internship at enterprises of which the business activities are related to
marketing management. (a minimum period of 100 hours)
MKTG 311

ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
3(3-0-6)
(Distribution Channels and Supply Chain Logistics Management)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษาถึง ชองทางการจัดหนาย การกระจายสินคา บทบาทของโลจิสติกสและหวงโซอุปทานตอ
องคกรและระบบเศรษฐกิจ แนวคิดเชิงระบบ กิจกรรมและการดําเนินงานดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การ
จัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การผลิต การขนสง การจัดการวัสดุ การคลังสินคา การกระจายสินคา การ
บริการลูกคา
Prerequisite: BUSI 102 Principles of Marketing
A study of distribution channels, product distribution, and roles of logistics and supply
chain in organization as well as economic system. Topics also include system concept, logistics and
supply chain activities and operations, inventory management, production, transportation, material
management, warehousing, product distribution, and customer service.
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MKTG 312 การวิจัยตลาด (Marketing Research)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : พฤติกรรมผูบริโภค (MKTG 211)
ศึกษาความหมายและบทบาทของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยการตลาด ประเภทของการ
ออกแบบการวิจัย แหลงขอมูลและประเภทความผิด พลาดของขอมูล สเกลที่ใชวัด ทัศ นคติ ขั้นตอนและเทคนิค
การเลือกตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะหและการใหความหมายขอมูล การ
สรุปผลและการนําเสนอ จริยธรรมในการทําวิจัยการตลาด
Prerequisite: MKTG 211 Consumer Behavior
An exposure to definitions and role of marketing research and marketing research
process. Topics include types of research design, types of data error, attitude measurement scale,
sampling selection method and technique, sampling size determination, questionnaire design,
data analysis, conclusion and presentation, and marketing research ethics.
MKTG 313
กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ความหมาย บทบาท และความสําคั ญของกลยุทธการตลาดสําหรั บการแข งขันในธุรกิจ การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การบูรณาการหนาที่งานการตลาดและหนาที่อื่นๆ ของธุรกิจ
Prerequisite: BUSI 102 Principles of Marketing
An exposure to definition, role, and significance of marketing strategy in business
competitiveness context. This also covers an analysis of external and internal environment as well
as integration of marketing functions with other business functions.
MKTG 314
การวางแผนการตลาด (Marketing Plan)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึก ษาความสํ า คั ญ และบทบาทของการวางแผนการตลาด คุ ณ ลั กษณะที่ ดี ของแผนการตลาด
กระบวนการวางแผนทางการตลาด การพยากรณการขาย การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ การกําหนดวัตถุประสงค
การกําหนดกลยุทธการตลาด การกําหนดโปรแกรมการตลาด การกําหนดงบประมาณ การนําไปใชและการควบคุม
Prerequisite: BUSI 102 Principles of Marketing
An exposure to significance and role of marketing planning, good characteristics of
marketing plan, marketing planning procedure, sale forecast, SWOT analysis, objective setting,
marketing strategy determination, marketing program setting, budget planning, implementation
and control.
MKTG 315

บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2
1(1-0-2)
(Integrated knowledge Management in Marketing II)
เพื่อการบูรณาการความรูที่ไดจากการเรียนวิชาตางๆ ของนักศึกษาชั้นปที่ 2เขากับการจัดการ
การตลาด ในแตละภาคการศึกษา
An integration of all acquired knowledge and skills in accordance with marketing
management in each semester
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MKTG 321

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Preparation for Co-operative Education)
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษาความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน และการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงการหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ (การเขียนและ
การนําเสนอรายงาน) เปนระยะเวลาไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
A study of co-operative education principles and concepts as well as an exposure
to preparation for skills to work with others, code of ethics, communication, personality and
interpersonal skills development, basic knowledge and techniques for job application, being on
duty at an actual enterprise, portfolio or project presentation techniques, and academic report
writing.
MKTG 322

ฝกปฏิบัตงิ าน 2 (Practicum II)
3(0-18-0)
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ในสายงานที่
เกี่ยวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
An internship at enterprises operating business activities related to marketing
management. (a minimum period of 200 hours)
MKTG 411

สัมมนาการตลาดเพื่อความเปนมืออาชีพ
3(3-0-6)
(Seminar in Marketing for Professional Development)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
การบูรณาการองคประกอบสําคัญทางการตลาด ป ญหาและประเด็นสําคั ญของการจัดการดา น
การตลาดในปจจุบันการ โดยการแลกเปลี่ยนความเห็นภายใตขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา เพื่อพัฒ นาความ
เปนมืออาชีพ
Prerequisite: BUSI102 Principles of Marketing
An exchange of knowledge and opinion on a basis of data retrieved from study
and research in order to develop professional skills. Topics cover integrated key marketing
elements as well as current issues or problems in marketing management.
MKTG 412

บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3
1(1-0-2)
(Integrated knowledge Management in Marketing III)
เพื่อการบูรณาการความรูที่ไดจากการเรียนวิชาตางๆ ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 เขากับการจัดการ
การตลาด ในแตละภาคการศึกษา
An integration of all acquired knowledge and skills in accordance with marketing
management in each semester
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MKTG 421

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
6(0-40-0)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษา ตามที่
สาขาวิชากําหนด โดยมีการประเมินผลจากอาจารยทปี่ รึกษาสหกิจศึกษา พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการและ
จากรายงานวิชาการ (การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาจะไมนาํ หนวยกิตไปคิดคา GPA)
A temporary employment with enterprise for one semester of co-operative
education in accordance to subject requirement. Evaluation will be made by co-operative
education adviser and mentor at that particular enterprise. Academic report will also be taken
into evaluation process (This course credits will not be included in GPA.).

MKTG 422

ฝกปฏิบัตงิ าน 3 (Practicum III)
3(0-18-0)
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ในสายงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
An internship at enterprises operating business activities related to marketing
management (a minimum period of 200 hours)

กลุมวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาเอกเลือกดังนี้
• กลุมวิชาเอกเลือกที่ 1 การบริหารการตลาด
MKTG 331

การบริหารการขายและศิลปะการขาย(Sales Management and Salesmanship) 3(3-0-6)
ศึกษาถึงหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารการขาย การจัดองคกรฝายขายที่เหมาะสมกับธุรกิจ
การวางแผนบริหารการขาย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานขาย การแบงเขตการขาย วิธีจัดสรรโควตาการ
ขายใหพนักงาน การตลาดเชิงสัมพันธ (Relationship Marketing) การบริการลูกคาระดับสําคัญ (Key Account
Management) การติดตามและประเมินผลงานและควบคุมพนักงานขาย
This course focuses on responsibility of sales managers, organizing sales
departments in order to fit the businesses, sales administrative planning, personnel management
for salesperson, sales territory, allocation of quotas methods, relationship marketing, key account
management and follow- up and evaluation of salesperson.
MKTG 332

การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)
3(3-0-6)
ศึกษาถึงรูปแบบการสรางความสัมพันธกับลูกคา การวิเคราะหลูกคา การจัดทําแผนการตลาด
สํา หรับ โปรแกรมการบริห ารความสัม พัน ธกับ ลูก คา การรัก ษาลูก คา เดิม การแสวงหาลูก คา ใหม การสรา ง
ความสัม พัน ธก ับ กลุ ม พนัก งานภายในบริษ ัท รวมถึง พัน ธมิต รทางธุร กิจ กิจ กรรมการตลาดเพื ่อ สรา ง
ความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว
This course focuses on developing customer relationship, customer analysis,
marketing planning for customer relationship program, finding new clients, nurturing and
maintaining recent clients, employee and business alliance relationship creation, and marketing
activities for long-term favorable relationships with customers.
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MKTG 333

ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร ศึกษา
ระบบสารสนเทศทางการตลาด รวมทั้งระบบสารสนเทศยอยที่เกี่ยวของ ศึกษาวิเคราะหกระบวนการประมวลผล
ขอมูลทางการตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในการออกแบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ ขอดี ขอเสียของการใชระบบสารสนเทศ
This course focuses on the significance and benefits of information systems in
organizations, marketing information systems and others related information systems. Analyzing
markets by using data processing systems as well as presenting the information technology for
marketing decision-making.
MKTG 334

การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing)
3(3-0-6)
ลัก ษณะและความสํา คัญ ของการตลาดสิน คา อุต สาหกรรม อุป สงค ของสิน คา อุต สาหกรรม
แบบการซื้อของผูใชทางอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอตลาดอุตสาหกรรม การแบงสวนตลาดและ
การเลือ กตลาดเปา หมาย การใชสว นประสมทางการตลาดในการดํา เนิน การตลาดสิน คา อุต สาหกรรม การ
ติดตามและการประเมินผล
This course focuses on the concept, meaning, significance and demand for
industrial products, buyer behavior, marketing share and target market selection, using Marketing
Mix strategy to manage industrial marketing, along with follow up and evaluation.
MKTG 431

หัวขอพิเศษทางการตลาด (Current Issues in Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาในรายละเอียดของหัวขอที่สนใจ โดยมุงถึงการนําทฤษฎีทางการตลาดมาวิเคราะหในเชิง
ประยุกตใช พรอมทั้งศึกษาถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ และนํามาประมวลผลสรุปหาแนวทางในการแกไขปญหา และ
พัฒนากิจกรรมทางการตลาด
This course focuses on interesting topics or issues in the field of marketing,
analyzing and applying concepts and theories to the real marketing situations. Find and analyze
the related information in order to find solutions for the problems and develop effective
marketing activities.
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MKTG 432

การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Advertising & Public Relations Management)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการโฆษณา การประชาสัมพันธ วิธีการใชงบสื่อ
โฆษณา กลยุทธสวนผสมสื่อโฆษณา การใชตารางเวลาการใชสื่อ วิเคราะหวิธีดําเนินการดานสื่อโฆษณา นโยบายดาน
สื่อโฆษณา กลยุทธดานสื่อโฆษณาในปจจุบนั การกําหนดกลยุทธดานการประชาสัมพันธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม
เพื่อการวางแผนดําเนินการดานประชาสัมพันธ เทคนิคการประชาสัมพันธเชิงรุก และการประชาสัมพันธในภาวะ
วิกฤต ศึ กษาแนวความคิดดานตลาดสมัยใหม ในการประชาสัมพันธ นวัตกรรมการประชาสัมพัน ธ การใชสังคม
ออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธ
A study of the meaning and significance of advertising, public relationships, and
advertising budget allocation, media mix strategy, scheduling, media implementation, advertising
policies, current trends in advertising, public relations strategies, analyzing the environment for
public relations for proper planning, proactive techniques and public relations in crisis situations. It
also aims at modern marketing concepts in public relations, innovations in public relations and
using online social media for public relations.
MKTG 433

การบริหารสื่อ (Media Management)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของสื่อ ทั้งสื่อสาธารณะ สื่อเฉพาะกลุม
รวมทั้ ง สื่ อสมั ย ใหม กลยุ ท ธ ก ารจั ด การสื่ อ การจั ด การงบประมาณ และการบู ร ณาการจั ด การสื่ อ เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิผล และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
The content of this course emphasizes on understanding the significance and
types of media; public media, media for specific groups, including new media trends, media
management strategies, budget management, and effective integrated media management in
order to be up-to-date.
MKTG 434

การบริหารตราสินคาและการสื่อสารตราสินคา
3(3-0-6)
(Brand Management and Brand Communication)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของตราสินคา การสรางตราสินคา ภาพพจนของตรา
สินคา การสรางคุณคาและตราสินคาที่ดี การบริหารจัดการตราสินคา ตราสินคาออนไลน การสรางภาพลักษณตรา
สินคา กลยุทธการสื่อสารตราสินคา การเปนผูสนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการตราสินคาใหประสบ
ความสําเร็จ ตลอดจนการสรางภาพลักษณของสินคาใหเขมแข็งและยั่งยืน
A study of the meaning, significance and elements of brand, branding, brand
images, building brand value, brand management, brand communication strategies, sponsoring,
successful brand management and building a strong and lasting brand image.
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MKTG 435

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Social and Green Marketing Concept)
ศึ ก ษาความหมาย และความสํ า คั ญ ของตลาด แนวคิ ด ทางการตลาดที่ ทํ า ให ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็จจากอดีตจนถึงปจจุบัน แนวโนมการใชแนวคิดทางการตลาดเพื่ออนาคต เครื่องมือทางการตลาด ใน
การคืนกําไรใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาตัวอยางธุรกิจที่ใชแนวคิดในการทําการตลาดเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอม
This course focuses on the meaning and significance of social and green marketing
concepts of successful businesses from the past until present, tendency of using this marketing
concepts in the future, using marketing tools in order to return profits back to society and
environment, business case studies of social and green marketing concepts.
MKTG 436

การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ
3(3-0-6)
(Marketing Management for M.I.C.E.)
ศึกษาความหมาย ลักษณะของอุตสาหกรรมไมซไทย การบริหารจัดการงานในอุตสาหกรรมไมซ
องคประกอบที่สําคัญในอุตสาหกรรมไมซ ลักษณะของการจัดงานไมซในแตละประเภท การบริหารจัดการงานใน
อุตสาหกรรมไมซ บริหารจัดการศูนยประชุมและแสดงสินคา บริษัทและหนวยงานที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ
มาตรฐานที่สําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณของการดําเนินงานในอุตสาหกรรมไมซ การจัดการการตลาดธุรกิจ
ไมซ กลยุทธการตลาดเชิงบูรณาการ
A specific course with emphasis on features of M.I.C.E. in Thai industry, M.I.C.E
industry management, key elements in M.I.C.E. industry that features setting up particular types of
M.I.C.E. events, convention and exhibition management, related companies and agencies in M.I.C.E
industry and related important standards, M.I.C.E marketing management and integrated marketing
communication.
• กลุมวิชาเอกเลือกที่ 2 การตลาดคาปลีก
MKTG 341
การตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดทั่วไปของการคาปลีก ทั้งแบบที่มีสถานทีป่ ระกอบการและไมมีสถานที่
ประกอบการ การเลือกทําเลที่ตั้ง การบริหารงานบุคคล การจัดหนาราน การวางผังราน การสงเสริมการตลาด การ
วางแผนการเงิน การจัดซื้อ การใหสินเชื่อลูกคา
A study of general retail concepts both in and out of the workplace, selecting
store locations, human resource management, retail store decoration and display, layout designs,
promotions, financial planning, purchasing, and offering credits to customers.
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MKTG 342

การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Market Research )
3(3-0-6)
ศึกษาบทบาท ความสําคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีผลตอธุรกิจคาปลีก การระบุปญหาใน
การวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งครอบคลุม ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจคาปลีก การวิเคราะหและแปรความหมายผลการวิจัยทาง
การตลาด เพื่อประโยชนตอการตัดสินใจ
With emphasis on role and importance of marketing research, this course provide
understanding of its impacts on retail businesses, identifying research questions, designing retail
marketing research (including research methodology and research instruments) covering
quantitative and qualitative research, selecting appropriate tools for retail businesses, analyzing,
and interpreting marketing research results used in decision-making.
MKTG 343

การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก (Pricing for the Retail Business)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคของการกําหนดราคา ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการ
กําหนดราคา นโยบายและกลยุทธในการกําหนดราคา การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก การวิเคราะหจุดคุมทุน
This course focuses on meaning, significance, objectives of pricing, factors that affect
pricing; pricing policies and strategies, retail business pricing and break-even point analysis.
MKTG 344

การกระจายสินคาและโลจิสติกส (Distribution and Logistics)
3(3-0-6)
ศึกษากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป ทางดานการพยากรณ
การจัดทําตามคําสั่ง การวางแผนความตองการวัตถุดิบ การจัดหาและการจัดซื้อ การวางแผนการผลิตและการ
ดําเนินการ การจัดการคลังสินคาและการจัดการสินคาคงเหลือ การบรรจุภัณฑ การกระจายสินคา ตลอดจนการ
จัดการการขนสง
A course with emphasis on activities concerning raw materials management and
finishing the products, forecasting, made to order, planning raw materials demand, purchasing,
production and operations planning, warehouse and inventory management, packaging, product
distribution and transportation management.

MKTG 441

การเลือกทําเลที่ตั้งของรานคาปลีก (Retail Store Location)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญในการเลือกทําเลที่ตั้ง ปจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้ง สถานที่ตั้งและ
สภาพแวดลอม กลุมลูกคาเปาหมาย ขอมูลคูแขง การพิจารณาตามชนิดและลักษณะของอุตสาหกรรม การเลือกทําเล
ที่ตั้งของรานคาปลีกที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สงผลตอการเจริญเติบโตของธุรกิจ
This course focuses on the meaning and importance of selecting locations, factors
in selecting locations and environment, targeting customers, competitor’s information, considering
types and features in a particular industry and effective location selection for retail stores and
their impacts on business growth.
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MKTG 442

การออกแบบ แผนผังรานคา และการจัดวางสินคา
3(3-0-6)
(Store Layout, Design & Visual Merchandising)
ศึกษาหลักการ ความสําคัญในการบริหารจัดการรานคาปลีกอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารพื้นที่
ทั้งดานการออกแบบ แผนผังรานคา ตลอดจนการจัดเรียงสินคา ศีกษาวัตถุประสงคในการจัดเรียงสินคา หลักการ
จัดเรียงสินคา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจคาปลีกใหแขงขันไดในสภาวการณปจจุบัน
A study of principles, significance of effective retail store management, space
management including exterior designs, layouts and visual merchandising, the objectives of visual
merchandising, visual merchandising principles to enhance their competitiveness amidst today’s
world of intense competitions.
MKTG 443

ระบบสารสนเทศทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
(Marketing Information System in Retail Business)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร ศึกษา
ระบบสารสนเทศทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก รวมทั้งระบบสารสนเทศยอยที่เกี่ยวของ ขอดี ขอเสียของการใช
ระบบสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะหกระบวนการประมวลผลขอมูลทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก โดยอาศัยเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอรในการออกแบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนการนําเสนอขอมูลสารสนเทศทางการตลาดธุรกิจคาปลีก
เพื่อการตัดสินใจ
This course focuses on the meaning, significance, and benefits of information
systems, information systems in the organization, marketing information systems in retail
businesses and others related subordinate information system, advantages and disadvantages of
using information systems, studying and analyzing marketing data processes of retail businesses by
using computer technology to design and develop the system, presenting marketing information
in retail businesses for decision-making.
MKTG 444

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication in Retailing)
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการของการใชกลยุทธการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ภายใตสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การวางแผน การกําหนดกลยุทธการใชสื่อ ปจจัยที่ตองพิจารณาในการเลือก
สื่อ การบูรณาการการใชสื่อ การทดสอบ การวิเคราะหประเมินผลเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจคาปลีก
A study of concepts, principles, and how to use marketing strategies and
integrated marketing communication for internal and external environment. Topics also include
strategic media planning, factors in media selection, integrated media usage, analysis and
evaluation for effectiveness in retail business.
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• กลุมวิชาเอกเลือกที่ 3 ธุรกิจบริการ
MKTG 351

การตลาดบริการ (Services Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาความแตกตางระหวางสินคาและบริการอันนําไปสูความแตกตางทางการตลาดของธุรกิจ
พฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม วิเคราะหโครงสราง
อุตสาหกรรมบริการ การจําแนกประเภทของธุรกิจบริการ การใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดกับการตลาด
บริการ การวางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อการแขงขันสําหรับธุรกิจบริการ
This course focuses on the differences between products and services which
make them require different marketing strategies. The emphasis will also be on customers’
behavior in services industry, concepts and theories of modern service marketing, analyzing
service industry structure, categorizing of service business, apply marketing mix strategy to service
business, strategic marketing plan for competiveness in services business.
MKTG 352

การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Market Research for Business)
3(3-0-6)
ศึกษาบทบาท ความสําคัญของการวิจัยทางการตลาด ที่มีผลตอธุรกิจบริการ การระบุปญหาใน
การวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งครอบคลุม ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย
เชิงคุณภาพ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการ การวิเคราะหและแปรความหมายผลการวิจัยทาง
การตลาด เพื่อประโยชนตอการตัดสินใจในธุรกิจ
This course focuses on roles, the importance of marketing research and its
influences on service business, identifying research problems, research designs (including research
methodology and research instruments) covering quantitative and qualitative research, selecting
appropriate tools for service businesses, analyzing, and interpreting marketing research results
used in decision-making.
MKTG 353

การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจบริการ (Pricing for Service Business)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคของการกําหนดราคา ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการกําหนด
ราคา นโยบายและกลยุทธในการกําหนดราคา การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจบริการ การวิเคราะหจุดคุมทุน
This course focuses on the meaning, significance, objectives of pricing, considerate
factors for pricing, pricing policies and strategies, pricing service businesses and breakeven point
analysis.
MKTG 354

กระบวนการการใหบริการ (Service Providing Process)
3(3-0-6)
ศึ ก ษากระบวนการในการให เกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ บ ริ การ ประเภทของธุ รกิ จ บริ การ ขั้ น ตอนในการ
ใหบริการ วิธีปฏิบัติในการใหบริการ ศึกษารูปแบบของงานบริการแบบตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การบริการ
ลูกคาที่เปนเลิศ
Topics cover the process of creating service products, types of service business,
service procedures, methods of service providing, various types of service jobs within both
government and private organizations and how to provide the best services to customers.
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MKTG 451

การออกแบบบริการ (Service Design)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดในการออกแบบสินคาและบริการ ขอควรคํานึงถึง เครื่องมือที่ใชในการออกแบบ
บริการ การบริหารประสบการณลูกคา มาตรฐานการบริการ ลักษณะของบริการที่ดี ศึกษาตัวอยางธุรกิจบริการ
ประเภทตาง ๆ
This course focuses on concepts of product and service design, considerations,
tools for service design, customers’ experience management and standard of service,
characteristics of a good service and examples of various types of service businesses.
MKTG 452

สารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
(Marketing Information System for Services)
ศึก ษาความหมาย ความสํ าคั ญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคก ร
ศึกษาระบบสารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ รวมทั้งระบบสารสนเทศยอยที่เกี่ยวของ ขอดี ขอเสียของ
การใชระบบสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะหกระบวนการประมวลผลขอมูลทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ โดยอาศัย
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในการออกแบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนการนําเสนอขอมูลสารสนเทศทางการตลาด
สําหรับธุรกิจบริการเพื่อการตัดสินใจ
An extensive study of the meaning, significance, benefits of information system,
information systems in the organization, marketing information systems in service businesses and
other related subordinate information systems, advantages and disadvantages of using information
systems, studying and analyzing marketing data processes of service businesses by using computer
technology to design and develop the system, presenting marketing information in service
businesses for decision-making.
MKTG 453

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communications for Service Business)
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการของการใชกลยุทธการตลาด และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ภายใตสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การวางแผน การกําหนดกลยุทธการใชสื่อ ปจจัยที่ตอง
พิจารณาในการเลือกสื่อ การบูรณาการการใชสื่อ การทดสอบ การวิเคราะหประเมินผลเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจ
สําหรับธุรกิจบริการ
A study of concepts, principles, and how to use marketing strategies and
integrated marketing communication for internal and external environment. Topics also include
strategic media planning, factors in media selection, integrated media usage, analysis and
evaluation for effectiveness in service business.
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• กลุมวิชาเอกเลือก ที่ 4 การตลาดระหวางประเทศ
MKTG 361

การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา
3(3-0-6)
(Import and Export Business Management)
การวางแผนและดําเนินงานในการสงสินคาออกและสั่งสินคาเขา ขั้นตอนการซื้อขาย เอกสารและ
สัญญาซื้อขาย เอกสารและพิธีการนําเขาและสงออก วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยสินคา การชําระเงินใน
การคาระหวางประเทศ การเสนอราคาภายใตเงื่อนไขการคาแบบตางๆ (Incoterms) สินเชื่อเพื่อการสงออกและการ
นําเขาองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงออกและนําเขา
This course focuses on export- import planning and operating, purchasing
procedures, documents and sales contracts, export- import procedures and documents, insurance
policies, methods and terms of payments, quotation with various incoterms, offering credit for
import and export and related organizations for import and export.
MKTG 362

การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN) 3(3-0-6)
การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการ
วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อกําหนดกลยุทธในการวางแผนการ
ดําเนินงานธุรกิจระหวางประเทศ การควบคุมและการดําเนินงานดานตางๆ ของธุรกิจในอาเซียน โดยศึกษาจาก
สถานการณปจจุบัน
This course emphasizes on history of ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations), management mechanism of ASEAN, ASEAN Charter, business establishment, labor uses,
resource finding, selecting the locations for production base among ASEAN countries, business
impact on large and small business while entering into ASEAN community.
MKTG 363

การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(E-commerce Management in International Business)
การนําศักยภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อสรางความไดเปรียบ
ทางการแข ง ขั น การเพิ่ ม ช องทางการทํ า ธุ รกิ จ สร า งความแตกต า งเพื่ อขยายโอกาสและรั กษาส ว นครองตลาด
กฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอกนิกส ตลอดจนแนวโนวของการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
อนาคต
This course focuses on bringing up potential E-commerce technology to create
competitive advantages, building up business opportunities, creating differences in order to
expand and keep market share leadership, law, E-commerce business ethics and E-commerce
business trends in the future.
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MKTG 364

การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Negotiation)
กระบวนการเจรจาในธุรกิจระหวางประเทศ การวิเคราะหขอขัดแยง และปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหวางการเจรจา การรวบรวมขอมูลกอนการเจรจา การศึกษาความตองการพืน้ ฐานของคูเจรจา
การจัดเตรียมเอกสารหัวขอการเจรจา การตั้งคําถามในการเจรจาตอรอง โดยเนนการเจรจาเพื่อแกปญหา
The course explores procedures of international business negotiation, analyzing
disagreements and dispute as well as possible problems during negotiation, preparing and
gathering information before negotiation, studying and searching basic expectations of negotiating
party, preparing documents for negotiating topics and questioning in negotiation focusing on
problem solving.
MKTG 461

พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดตางประเทศ
3(3-0-6)
(Customer Behavior in The International Markets)
ศึ ก ษาวิ เคราะห ป จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อ ทั้ ง ด า นส ว นบุ ค คล ด า นประเพณี
วัฒนธรรม ดานสังคม และดานจิตวิทยา ในตลาดตางประเทศ วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑและบริการ ทั้ง
เงื่อนไข แนวโนม ความถี่ และความนิยม ของผูบริโภคในตางประเทศ
To explain and analyze the consumer behavior and motivation towards decision
making and purchase of products and services. The study focuses on psychology, socio-economic
factors affecting the reaction of consumers and consumer buying decision process in an
international context.
MKTG 462

การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ
3(3-0-6)
(International Product and Price Management)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษาถึงบทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑในตลาดตางประเทศ
ตลอดจนสวนผสมทางการตลาดตางประเทศที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและราคา รวมถึงการจัดสวนผสมผลิตภัณฑ
การออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ การปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
ในต า งประเทศ ศึ ก ษาความสํ า คั ญ รู ป แบบ และกลยุ ท ธ ใ นการการกํ า หนดราคาสิ น ค า เพื่ อ จํ า หน า ยในตลาด
ตางประเทศ
Prerequisite required: Marketing Principles (BUSI 102)
To study the classification of products, new product development, product life
cycle, product design and packaging, brand policy, product positioning, the cause of product’s
failures and how to avoid them. The factors that influence pricing, strategic pricing, and
competitive pricing in global marketplace will be discussed.
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MKTG 463

การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ
3(3-0-6)
(International Distribution Channel Management)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษารูปแบบการจัดการชองทางการจัดหนาย การกระจายสินคา ในตลาดตางประเทศ ศึกษาหลัก
ในการพิ จ ารณาเลื อกคนกลาง ในการทํ า ธุ รกิจ ในตลาดต า งประเทศ การเลื อกช องทางในการจั ด จํ า หน า ยให
สอดคลองกับนโยบายขององคการ เกี่ยวกับขอขัดแยงตางๆ ระหวางผูประกอบการธุรกิจระหวางประเทศ
Prerequisite required: Marketing Principles (BUSI 102)
Study of the formats of international distribution channel management,
considerate principals for choosing dealers to do business in overseas markets, distribution
channel selection that conform with organization’s policies and exposure of conflicts between
the organization and international companies.
MKTG 464

การจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธในตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Advertising and Public Relations Management)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการโฆษณา การประชาสัมพันธ ในตลาดตางประเทศ วิธีการใช
งบสื่อโฆษณา กลยุทธดานสื่อโฆษณาในปจจุบันสําหรับการตลาดระหวางประเทศ การกําหนดกลยุทธดานการ
ประชาสัมพันธ สําหรับการตลาดระหวางประเทศ เทคนิคการประชาสัมพันธเชิงรุก และการประชาสัมพันธในภาวะ
วิกฤต ศึกษาแนวความคิดดานตลาดสมัยใหมในการประชาสัมพันธ การใชสังคมออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธสู
ตลาดตางประเทศ
This course covers the meaning and importance of international advertising and
public relations, advertising budget allocation methods, current trends in advertisement media
strategies for international markets, establishing public relations strategies for international
markets, Proactive PR techniques and public relations in crisis situations, modern market concepts
in public relations and using online social media for international market public relation.
MKTG 465

การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Supply Chain and Logistics Management)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของโลจิสติกสและการจัดการหวงโซอุปทาน ของธุรกิจระหวาง
ประเทศ ศึ กษาผลกระทบของธุ รกิ จ กั บการเปดเสรีการบริการโลจิ สติกสของไทยและอาเซียน ความสัมพั นธ ที่
เชื่อมโยงของการขนสงสินคาในประเทศและตางประเทศ
The course examines the roles and significance of international supply chain and
logistics management, the study of impact on business with logistics services liberalization of
Thailand and ASEAN, connections and interrelatedness of distribution intermediaries both inside
and outside country.
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คณะวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
Faculty of Health Science
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีองคความรู ทักษะ ดานสุขภาพและสามารถประยุกตใชความรู ในการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห และแกปญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ไดอยางถูกตองทันตอเหตุการณ
3. สามารถบริหารจัดการ บูรณาการความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อสรางสุขภาพแก
ชุมชนอยางตอเนื่อง
4. พัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําดานสุขภาพ และมีความสามารถเขาสูระดับสากล
(Global Competence) อยางตอเนื่องเพื่อใหรูเทาทันสภาวะปจจุบันของโลก
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
Bachelor of Public Health Program in Public Health

ภาษาไทย
อักษรยอ

:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)

ภาษาอังกฤษ
อักษรยอ

:
:

Bachelor of Public Health (Public Health)
B.P.H (Public Health)

ชื่อปริญญา
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จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภาษา
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาพลานามัย

หนวยกิต
หนวยกิต

91

หนวยกิต

6

หนวยกิต

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
2.3 วิชาโท

130
33

30 หนวยกิต
45 หนวยกิต
16 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชาในหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 12 หนวยกิต หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)
1. ECON 100
2. LAWS 100
3. PSYC 101
4. SOCI 103

เศรษฐศาสตรเบื้องตน (Principles of Economics)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย (Principles of Laws)
จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
(Psychology and Personality Development)
สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.2 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
1.
2.
3.
4.

THAI 101
ENGL 101
ENGL 102
ENGL 201

การใชภาษาไทย (Thai Language usage)
ภาษาอังกฤษขั้นตน (Beginning English)
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง (Intermediate English)
ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
1. COMP 100
2. MATH 100

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Information Technology and Information Retrieval)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)

1.4 กลุมวิชาพลานามัย 3 หนวยกิต
1. PEHR 100 วิทยาการการออกกําลังกาย (Physical Education)
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 91 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน 30 หนวยกิต
1. PUBH 110
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH

111
112
210
211
212
310
311

9. PUBH 410
10. PUBH 411
11. PUBH 412

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
(Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health)
จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)
3(2-2-5)
การสาธารณสุขเบื้องตน (Introduction to Public Health)
2(2-0-4)
ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข (Biostatistics for Public Health)
3(3-0-6)
วิทยาการระบาด (Epidemiology)
3(3-0-6)
ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข (Biochemistry for Public Health)
3(2-2-5)
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Health Economics)
2(2-0-4)
หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Public Health Research)
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Public Health Administration and Strategic Management)
ภาวะผูนําเพื่อพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
(Leadership for Community Development )
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Public Health and Environmental Laws)

2.2 วิชาเอก 45 หนวยกิต
1.
2.
3.
4.
5.

PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH

220
221
222
223
224

6. PUBH 327
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH

330
331
333
334
335
336
343
428
429

การสงเสริมสุขภาพในชุมชน (Community Health Promotion)
การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health Promotion)
การปองกันและควบคุมโรค1 (Diseases Prevention and Control I)
การปองกันและควบคุมโรค 2 (Diseases Prevention and Control II)
การบริบาลเบื้องตนในหนวยบริการปฐมภูมิ
(Basic Medical Care in Primary Care Unit)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
(Health Education and Behavioral Science)
เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)
ระบบประกันสุขภาพ (Health Security System)
อนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety
การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management)
จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข (Ethics for Public Health Professionals)
สัมมนาดานสาธารณสุข (Seminar in Public Health)
การบริบาลผูสูงอายุ (Eldery Care)
การดูแลสุขภาพที่บาน (Home Health Care)
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(Sociology and Anthropology in Public Health)
การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางวิชาชีพสาธารณสุข
(Public Health Field Practicum)

3(3-0-6)
6(3-40-12)

2.3 วิชาโท 16 หนวยกิต
1. PUBH 225
2. PUBH 240
3. PUBH 326
4. PUBH 332
5. PUBH 341
6. PUBH 342
7. PUBH 344
8. PUBH 445

จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology)
การสรางความเขมแข็งของชุมชน (Community Empowerment)
โภชนาการและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน
(Community Nutrition and Food Safety Management)
การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข
(Public Health Consumer Protection)
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ (Counseling in Health)
การสื่อสารและการประชาสัมพันธสาธารณสุข
(Communication and Public Relation in Public Health)
วิถีไทยและวิถสี ุขภาพ (Thai Traditional Ways of Living and Health)
การสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิต (Promotion of Life-long Education)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
รหัสวิชา

COMP 100
ENGL 101
LAWS 100
MATH 100
PEHR 100
PUBH 110

รหัสวิชา

ENGL 201
PUBH 210
PUBH 220
PUBH 222
PUBH 240
SOCI 103

รหัสวิชา

PUBH 310
PUBH 311
PUBH 326
PUBH 330
PUBH 331
PUBH 333
PUBH 336

รหัสวิชา

PUBH 410
PUBH 411
PUBH 412
PUBH 428
PUBH 429
PUBH 437
PUBH 445

นักศึกษาชั้นปที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

18

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ภาษาอังกฤษขั้นตน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาการออกกําลังกาย
กายวิภาคศาสตรสรีรวิทยาพื้นฐานฯ

3
3
3
3
3
3

หนวยกิต

รวม

17

3
3
3
3
2
3

หนวยกิต

รวม

16

2
3
2
2
2
3
2

PUBH 211
PUBH 212
PUBH 221
PUBH 223
PUBH 224
PUBH 225
วิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

PUBH 327
PUBH 332
PUBH 334
PUBH 335
PUBH 341
PUBH 342
PUBH 343
PUBH 344

นักศึกษาชั้นปที่ 4

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

17

การบริหารงานสาธารณสุขฯ
ภาวะผูนําเพื่อพัฒนาชุมชน
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
การบริบาลผูสูงอายุ
การดูแลสุขภาพที่บา น
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาฯ
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

รหัสวิชา

นักศึกษาชั้นปที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร
โภชนาการและการจัดการอาหารฯ
เภสัชสาธารณสุข
ระบบประกันสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอม
จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข

ECON 100
ENGL 102
PSYC 101
PUBH 111
PUBH 112
THAI 101
วิชาเลือกเสรี

นักศึกษาชั้นปที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษขั้นสูง
ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข
การสงเสริมสุขภาพในชุมชน
การปองกันควบคุมโรค 1
การสรางความเขมแข็งของชุมชน
สังคมและวัฒนธรรมไทย

รหัสวิชา

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3
3
2
2
2
3
2

รหัสวิชา

PUBH 438

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

17

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

6

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง
จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
การสาธารณสุขเบื้องตน
การใชภาษาไทย

วิทยาการระบาด
ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข
การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
การปองกันควบคุมโรค 2
การบริบาลเบื้องตนฯ
จิตวิทยาสุขภาพ

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
การคุมครองผูบริโภคฯ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการสาธารณภัย
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ
สัมมนาดานสาธารณสุข
วิถีไทยและวิถีสุขภาพ

การฝกปฏิบัติงานเสริมสราง
วิชาชีพสาธารณสุข

3
3
3
3
2
3
3

3
3
3
2
3
2
3

3
2
2
2
2
2
2
2

6

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร
ECON 100

เศรษฐศาสตรเบื้องตน (Principles of Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาถึงแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตรความสําคัญและประโยชนของวิชาเศรษฐศาสตร ใน
ชีวิตประจําวัน อุปสงค อุปทานของสินคา พฤติกรรมผูบริโภค และผูผลิต โครงสรางตลาด ในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย
หลักทางเศรษฐกิจทางดานการเงิน การคลัง และการคา การกําหนด รายไดประชาชาติ และการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
LAWS 100

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย (Principles of Laws)
3(3-0-6)
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมาย ลักษณะและประเภทของ กฎหมาย สิทธิ
หนาที่ การบังคับใชและการตีความกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
PSYC 101

จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Psychology and Personality Development)
ศึกษาความเปนมาของวิชาจิตวิทยา แนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย การสัมผัส การรับรู อารมณ
แรงจูงใจ การจํา การคิด การตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวการสรางความสัมพันธ ระหวางบุคคล การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อการยอมรับอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม ตลอดจนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และ
การนําเอาจิตวิทยามาประยุกตใชให เกิดประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
SOCI 103

สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะพืน้ ฐาน ความเปนมา และลักษณะอารยธรรมของสังคมไทยในภาคเหนือ การ
ผสมผสานทางชาติพันธุ และวัฒนธรรม การกลอมเกลาทางสังคม การควบคุมสังคม ตลอดจนพัฒนาการของโครงสราง
หนาที่ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม กระบวนการทางการเมือง และการปกครอง สามารถวิเคราะหพฤติกรรมทาง
การเมือง สังคม วัฒนธรรม สถานการณปจจุบันและ แนวโนมในอนาคตได

กลุมวิชาภาษา
ENGL 101

ภาษาอังกฤษขั้นตน (Beginning English)
3(2-3-6)
ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษและการฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน
โดยเนนความรู ความเขาใจหลักไวยากรณ เพื่อเปนพื้นฐานการนํามาใช และเขียนให ถูกตองสําหรับการติดตอสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน การเขียนประโยคสั้น ๆ
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ENGL 102
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง (Intermediate English)
3(2-3-6)
วิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษขั้นตน (ENGL 101)
ศึกษาโครงสรางประโยคที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน
และไวยากรณในระดับสูงขึ้น ฝกการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ และรายละเอียดที่สําคัญ เพื่อความสามารถในการฟง
พูด อาน และเขียนอยางถูกตอง
ENGL 201
ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English)
3(2-3-6)
วิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษขั้นกลาง (ENGL 102)
ศึกษาการใชประโยค และฝกการใชทักษะบูรณาการเพื่อการสื่อสารในสถานการณ ตาง ๆ เรียนรู
สํานวนที่ถูกตองในการสนทนา และการเขียน เชน การสัมภาษณเพื่อเขาทํางาน การเลาเรื่องสั้น ๆ โดยการฝกสนทนา
กลุมยอย และการเขียนรูปแบบตาง ๆ
THAI 101

การใชภาษาไทย (Thai Language Usage)
3(2-3-6)
ศึกษาการใชภาษาไทย และการฝกทักษะดานตางๆ ทั้งการฟง การพูด การอาน และ การเขียน
ประเภทตางๆ การเขียนเชิงสรางสรรค กระบวนความพรรณนา กระบวนความเชิงอธิบาย ตลอดจนพัฒนาทักษะการ
วิพากษและการวิจารณอยางสรางสรรค

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
COMP 100

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Information Technology and Information Retrieval)
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบ-เครือขาย การ
ประยุกตใชอินเทอรเน็ต ระบบจัดเก็บและสืบคนขอมูลสารสนเทศ การนําสารสนเทศ มาใชอาทิ การสืบคนสารสนเทศ
การใชโปรแกรมนําเสนอสารสนเทศการใชโปรแกรมกระดาษทําการ
MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
ศึกษาระบบจํานวนจริง เซต ความสัมพันธเชิงฟงกชัน การจําลองแบบทางคณิตศาสตร เมทริกซ การ
เทียบบัญญัตไิ ตรยางศ ตรรกศาสตรเบื้องตน และการประยุกตใชในชีวิต ประจําวัน ระเบียบ วิธที างสถิติ การ
รวบรวมและการนําเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสว นกลาง และการวัดการกระจายขอมูล

กลุมวิชาพลานามัย
PEHR 100 วิทยาการการออกกําลังกาย (Physical Education)
3(2-2-5)
ศึกษาโครงสรางและระบบการทํางานตางๆ ของรางกายเพื่อนําหลักการและวิธีการไป ประยุกตใชในการ
ดูแลสุขภาพ และสามารถนํากิจกรรมกีฬาอยางนอย 1 ชนิดกีฬาเปนสื่อในการออกกําลังกายใหเกิดภาวะสุขภาพและ
คุณภาพ ชีวิตที่ดี

หมวดวิชาเฉพาะ
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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กลุมวิชาแกน
PUBH 110

กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
(Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health)
โครงสรางหนาที่ กลไกการทํางานของเซลลและเนื้อเยื่อตาง ๆ ในระบบปกคลุม ระบบกระดูก ระบบ
กลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ
ระบบสืบพันธุและอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย
PUBH 111

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)
3(2-2-5)
โครงสราง ลักษณะ สรีรวิทยา คุณสมบัติ และการทําใหเกิดโรคของจุลินทรีย ปรสิต และแมลง การ
แพรกระจาย การปองกันโรค การทําลาย และการระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ความสําคัญของการเก็บสิ่งตรวจ
เพื่อวินิจฉัยโรค การติดเชื้อและปฏิกิริยาโตตอบของภูมิคุมกันในรางกาย
PUBH 112

การสาธารณสุขเบื้องตน (Introduction to Public Health)
2(2-0-4)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุขของไทย ความเปนมา แนวคิดของการ
สาธารณสุข ระบบบริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและตางประเทศ ปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ปญหา
สาธารณสุขที่สาํ คัญของประเทศไทยและแนวทางการแกไขปญหา ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ และ
แผนงานทีส่ ําคัญของการสาธารณสุขไทย
PUBH 210

ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข (Biostatistics for Public Health)
3(3-0-6)
ขอมูลและตัวอยางของขอมูลทางชีววิทยา โดยเนนทางดานสาธารณสุข การหาสถิติมูลฐานเกีย่ วกับ
ขอมูล อัตราสวน สัดสวนและความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลทางดานสาธารณสุขดวยวิธกี ารทางสถิติ ไดแก การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช Z-test, T-test, F-test, X2-test ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรดวยสหสัมพันธและ
สมการถดถอย การวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูป
PUBH 211

วิทยาการระบาด (Epidemiology)
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะการเกิด
และการกระจายของโรคและอุบัติภัย การใชเครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การเฝาระวัง การระบาดและ
การสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา หลักการวิทยาการระบาดในการควบคุมและปองกันโรค การประเมินผล
เครื่องมือและเครื่องทดลอง การนําขอมูลทางวิทยาการระบาดมาใชในการวางแผนงานทางสาธารณสุข
PUBH 212

ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข (Biochemistry for Public Health)
3(2-2-5)
ความหมายของชีวเคมี โครงสราง คุณสมบัติ และหนาที่ของชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก คารโบไฮเดรต
ลิปด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม วิตามิน และฮอรโมน การแปรรูปและการสังเคราะหชีวโมเลกุลในรางกาย ระบบการ
ควบคุมกระบวนการเหลานี้ ชีวเคมีของเนื้อเยื่อและอวัยวะที่สําคัญบางชนิด โรคทางเมตาบอลิซึม และความสัมพันธ
ระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในรางกายกับโรคบางชนิด โดยเนนถึงโรคที่พบบอยในประเทศไทย
PUBH 310

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Health Economics)
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสาธารณสุข และจุดคุมทุนในการจัดบริการ
ดานสุขภาพ ทางเลือกตางๆ ของระบบการคลังสาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากร การเงินและงบประมาณของระบบ
บริการสาธารณสุข หลักการและการวิเคราะหการตลาด การตลาดดานสุขภาพ การประเมินโครงการทางดาน
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
PUBH 311

หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Public Health Research)
วิชาบังคับกอน : ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข (PUBH 210)
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญและประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข กระบวนการ วิจยั การ
เลือกใชสถิติในการวิจัย หลักการพิจารณาใชผลงานวิจัยในการปฏิบัติงานสาธารณสุขและการเขียนโครงการวิจัย การ
อานเพื่อสรุปวิเคราะห ประเมินคุณคาและการทํารายงาน การเลือกสรรหัวขอที่ดําเนินการวิจัยขนาดเล็ก การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนําผลงานวิจัยไปใชในการแกไขปญหา
สาธารณสุข
PUBH 410

การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Public Health Administration and Strategic Management)
ความเปนมาระบบบริการสาธารณสุข ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาวะ
แวดลอมขององคกร ความสามารถขององคกรสาธารณสุขในการกําหนดทิศทางของการบริหารองคกร ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธในการพัฒนางานสาธารณสุข กลยุทธการบริหาร การวิเคราะหสถานการณ การกําหนด
ปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย กลวิธี วางแผนโครงการ การควบคุม กํากับ การนิเทศงานและการประเมินผลงาน
ดานสาธารณสุข
PUBH 411

ภาวะผูนําเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
(Leadership for Community Development)
ลักษณะ ประเภทผูนาํ บุคลิกภาพและจิตลักษณะ สูภาวะผูน ําที่เอื้อตอการพัฒนาทองถิ่น เทคนิค
กระบวนการบริหารจัดการ และการประสานงานของผูบริหาร ครอบคลุมไปถึงการวางแผนงาน การจัดองคการ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย การสั่งการ การจูงใจ การประสานงาน การควบคุมและพัฒนาองคการ
PUBH 412

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
(Public Health and Environmental Law)
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
สาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย
กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยและสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยและการประยุกตหลักกฎหมายในการปฏิบัตงิ าน
สาธารณสุข
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กลุมวิชาเอก
PUBH 220

การสงเสริมสุขภาพในชุมชน (Community Health Promotion)
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับดูแลสุขภาพของชุมชน การวิเคราะหประเมินภาวะพฤติกรรมสุขภาพ
ระบบบริการสุขภาพ นโยบายสาธารณสุขที่สนับสนุนใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
PUBH 221

การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health Promotion)
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ การวิเคราะห ประเมินภาวะสุขภาพ กลวิธีในการสรางคุณคา
จิตสํานึกในการสงเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิต ในแตละวัยแบบองครวม การใชหลักประชาสังคม การประยุกตใชทฤษฎีใน
การสงเสริมสุขภาพ การจัดระบบบริการสาธารณสุขทีส่ นับสนุนการสงเสริมสุขภาพ
PUBH 222

การปองกันและควบคุมโรค 1 (Diseases Prevention and Control I)
3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค สาเหตุของการเกิดโรคติดตอและโรคไมติดตอ ที่
พบบอยในประเทศไทย การติดตอ การแพรกระจายของโรค ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการ
ปองกันและควบคุมโรค การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การปองกันกอนการเกิดโรค การควบคุมโรค และการปองกันการ
เกิดโรคในครั้งตอไป ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ โรคที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม รวมทั้งโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา
PUBH 223 การปองกันและควบคุมโรค 2 (Diseases Prevention and Control II)
2(2-0-4)
วิชาบังคับกอน : การปองกันและควบคุมโรค 1 (PUBH 222)
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ สารเสพติด การเฝาระวังโรค การ
วางแผนในการสอบสวนโรคและการควบคุมปองกันโรค

PUBH 224

การบริบาลเบื้องตนในหนวยบริการปฐมภูมิ 3
3(2-2-5)
(Basic Medical Care in Primary Care Unit)
แนวคิด หลักการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลและกระบวนการประเมินภาวะสุขภาพ
การตรวจ วินิจฉัย การคัดกรองและการรักษาโรคเบื้องตน การใหคําแนะนํา การสงตอ บทบาท หนาที่ของนัก
สาธารณสุขในการรักษาโรคเบื้องตนในหนวยบริการปฐมภูมิ การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค ในหนวยบริการปฐมภูมิ
PUBH 327

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(3-0-6)
(Health Education and Behavioral Science)
แนวคิดหลักและขอบเขตของงานสุขศึกษา กลวิธีการทางสุขศึกษา การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ
กระบวนการวางแผนและการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา ในการพัฒนาอนามัยชุมชน การใช การผลิต การ
บํารุงรักษาสื่อตาง ๆ ในการดําเนินงานสุขศึกษา หลักการประชาสัมพันธ การนําหลักการสื่อความหมายและการ
ประชาสัมพันธมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข การสรางความสัมพันธของบุคคลกับชุมชน การเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ การวิจัยและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข
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PUBH 330

เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)
2(2-0-4)
ความหมายและความสําคัญของงานเภสัชสาธารณสุข โครงสรางและบทบาทหนาที่ขององคกรดาน
เภสัชสาธารณสุข นโยบายแหงชาติดานยา บัญชียาหลักแหงชาติ บัญชีรายการยาของสถานบริการ ปญหาการใชยา
และการสูญเสียดานยา การบริหารคลังและเวชภัณฑที่มีประสิทธิภาพ หลักการของงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
และการจัดองคการ แนวทางการดําเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
PUBH 331

ระบบประกันสุขภาพ (Health Security System)
2(2-0-4)
แนวคิดและหลักการของการประกันสุขภาพ วิวัฒนาการของการประกันสุขภาพของไทย ระบบ
ประกันสุขภาพของตางประเทศ องคการและหนวยงานที่เกีย่ วของกับการประกันสุขภาพ แนวทางในการดําเนินงาน
และการจัดสรรงบประมาณดานประกันสุขภาพของไทย
PUBH 333

อนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของการอนามัยสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสุขภาพ
อนามัยกับสิง่ แวดลอม การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ไดแก
การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ําสะอาด การกําจัดสิ่งขับถาย การจัดการขยะมูลฝอย การบําบัดน้าํ เสีย การ
ควบคุมแมลงและสัตวแทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ
PUBH 334

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
2(2-0-4)
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจากการ
ทํางาน หลักการควบคุมปองกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การจัดบริการอา
ชีวอนามัยชุมชน กฎหมายและบทบัญญัติตา ง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทบาทหนาที่
ของหนวยงานทีด่ ําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

PUBH 335

การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management)
2(2-0-4)
ความหมาย ประเภทและสาเหตุของสาธารณภัย ขอบเขตอันตราย ความรุนแรง การวางแผน
ดําเนินการเตรียมรับสถานการณ การควบคุมปองกัน หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภัย
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งการฝกปฏิบัติ การจัดเตรียมรวมทั้งการใชเครื่องมืออยางงาย ๆ การบันทึกสถานการณดวย
ภาพถาย
PUBH 336

จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Ethics for Public Health Professionals)
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุข จรรยาบรรณ
วิชาชีพดานสาธารณสุข จริยธรรม คุณธรรมของผูใหบริการดานสุขภาพ
PUBH 343

สัมมนาดานสาธารณสุข (Seminar in Public Health)
2(2-0-4)
การศึกษาคนควางานทางดานสุขภาพ การนําเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข โดยใช
กระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข
PUBH 428

การบริบาลผูสูงอายุ (Elderly Care)
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การศึกษาพัฒนาการของผูสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ แผนและนโยบายของ
ชาติที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุและการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทยและนานาชาติและ
บริการผูสูงอายุในทองถิ่น
PUBH 429

การดูแลสุขภาพที่บาน (Home Health Care)
2(2-0-4)
แนวคิด และความสําคัญของการดูแลสุขภาพที่บาน การดูแลสุขภาพที่บานกับงาน สาธารณสุขมูล
ฐาน รูปแบบการบริการ สุขภาพที่บาน หนวยงานและผูใหบริการดูแลสุขภาพที่บา น คุณสมบัติและทักษะที่จําเปน
ของผูใหบริการดูแลสุขภาพที่บาน กลวิธีทางคลินิก กระบวนการและคุณภาพของการดูแลสุขภาพที่บาน ปจจัยที่
ควรคํานึงถึงในการดูแลสุขภาพที่บาน
PUBH 437

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข
3(3-0-6)
(Sociology and Anthropology in Public Health)
องคความรูทางสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม โครงสรางทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน และปญหาสังคม ลักษณะของสังคม
วิทยาการสาธารณสุข ระบบการแพทย มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความเจ็บปวย ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล
สังคมวิทยาการประกอบอาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข
PUBH 438

การฝกปฏิบัตงิ านเสริมสรางวิชาชีพสาธารณสุข
6(3-40-12)
(Public Health Field Practicum)
ฝกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข การบูรณาการวิชาการดานสาธารณสุขเพื่อการสรางเสริม
สุขภาพในชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะหปญ
 หาและการจัดลําดับความสําคัญของปญหาสาธารณสุข การ
วางแผน การดําเนินงานเพื่อแกปญหาและพัฒนาสาธารณสุขโดยใหชุมชนมีสวนรวม การวิจัยชุมชน การประเมินผล
และการสัมมนาผลการฝกปฏิบตั ิงาน

กลุมวิชาโท
PUBH 225

จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology)
2(2-0-4)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกายและจิต
ในการประยุกตใชทฤษฎีและเทคนิคทางดานจิตวิทยาและ
พฤติกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การปองกันและรักษาสุขภาพจิต
หรือความเจ็บปวยและความ
ผิดปกติที่เกี่ยวของกับกาย จิต อารมณ และสังคม
PUBH 240

การสรางความเขมแข็งของชุมชน (Community Empowerment)
2(2-0-4)
แนวคิด ทฤษฎีของกลุม พลวัตกลุม ธรรมชาติของกลุม รูปแบบการทํางานเปนทีมที่มีองคประกอบ
ดานการสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ การพัฒนาการ ลักษณะตางๆ ของกลุม การประชุมและปญหาความขัดแยงใน
การทํางานเปนทีม กระบวนการพลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม ปจจัยที่สง เสริมการทํางานเปนทีม
PUBH 326

โภชนาการและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน
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(Community Nutrition and Food Safety Management)
ปญหาทางโภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภค การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน
ทุพโภชนาการ สุขวิทยาอาหาร การวางแผนงานและการใหโภชนศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภค การสื่อสารทาง
โภชนาการในชุมชน การดําเนินการโครงการโภชนาการและการประเมินผล
PUBH 332

การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Public Health Consumer Protection)
ความหมาย และหลักการของงานคุมครองผูบริโภค สิทธิผบู ริโภค การบริหารงานคุมครองผูบริโภค
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ วัตถุอันตราย การจัดการ
คุมครองสุขภาพ เทคโนโลยีขอมูลขาวสารเพื่อการเฝาระวังและระบบขอมูลขาวสารในการคุมครองผูบริโภค
PUBH 341

การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ (Counseling in Health)
2(2-0-4)
หลักการ และทฤษฎีความเชื่อทางสุขภาพ ทฤษฎีการใหคําปรึกษา กระบวนการสอนและการให
คําปรึกษาทางสุขภาพ เทคนิคการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ บริการสนเทศทางสุขภาพ ความตองการและปญหาที่
เปนผลกระทบเมื่อเกิดการเจ็บปวย การใหคําปรึกษาและการสอนใหผูรับบริการที่มีปญ
 หาเนื่องจากการเจ็บปวย
PUBH 342

การสื่อสารและการประชาสัมพันธสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Communication and Public Relation in Public Health)
การประชาสัมพันธ การพูดในที่ชุมชน เทคนิคและการใชสื่อเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ การนํา
หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข เพื่อสรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชน ใน
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายตาง ๆ
PUBH 344

วิถีไทยและวิถีสุขภาพ
2(2-0-4)
(Thai Traditional Ways of Living and Health)
ลักษณะชาติพันธุของกลุมชนตาง ๆ ในประเทศไทย วิถีชีวิตและการกินอยูอยางไทย อาหารสมุนไพร
ไทย พืชผักพื้นบาน ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บปวย การดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม สิ่งแวดลอมและการ
เยียวยารักษาตามภูมิปญญาไทย การพึ่งตนเองดานการสงเสริมปองกันโรคและการฟนฟูสภาพดวยวิถีไทย
PUBH 445

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2(2-0-4)
(Promotion of Life-long Education)
หลักและกระบวนการสงเสริมการเรียนรู หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษารวมสมัย
วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย โครงสรางระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน สภาพปจจุบันและปญหาของการศึกษา
ไทย การศึกษากับการพัฒนา แนวโนมของการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคต

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 171 -

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty of Social Science
and Humanities
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต *
วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี ความรูทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ไปปฏิบัติใหเหมาะสมตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถประยุกตองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปปฏิบัติจริงได
อยางเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี ความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผูอื่น
อยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับดี
4. เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อักษรยอ : รป.บ.
อักษรยอ : B.P.A

โครงสรางหลักสูตร
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภาษา
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม

10
11
6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
 วิชาเอกบังคับ
 วิชาเอกเลือก
2.3 วิชาโท

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

129 หนวยกิต
30 หนวยกิต

93 หนวยกิต
36

หนวยกิต

30
12
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

∗ หมายเหตุ : อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 10 หนวยกิต
1. CIVI 100
IPHI 100
2. ECON 100
3. LAWS 100
4. SOCI 100
5. SOCI 101

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilizations and History of Art)
หรือ
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.2 กลุมวิชาภาษา 11 หนวยกิต
1. ENGL 101
2. ENGL 102
3. ENGL 201
4. ENGL 202
5. THAI 100

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
(English for Effective Communication)
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
(English Skills and Applications)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
(English for Professional Communication and Presentations)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
(Thai Language for Communication and Presentation)

2(1-2-4)
2(1-2-4)
2(1-2-4)
3(1-4-4)
2(1-2-4)

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
1. MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
(Mathematical Logic in Daily Activity)
หรือ
TAPS 100 การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)
2. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life)
3. SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(1-2-4)
2(2-0-4)

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต
1. LEAC 100 การเรียนรูผา นกิจกรรม (Learning by Activities)
2. LEEX 100 การเรียนรูผา นประสบการณ (Learning by Experiences)

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

1(0-3-2)
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2. PEHR
3. PEHR
4. PEHR
5. PEHR

101
104
105
106
110

- 174 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 93 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน 36 หนวยกิต

1. PUBA 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร (Introduction to Political Science)
2. PUBA 102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
(Introduction to Public Administration)
3. PUBA 103 หลักการบริหารและพฤติกรรมองคการ
(Principles of Administration and Organization Behavior)
4. PUBA 203 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
5. PUBA 204 การคลังสาธารณะและการคลังทองถิ่น
(Public Finance and Local Finance)
6. PUBA 205 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
(Constitution Law and Election Law)
7. PUBA 206 การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Human Resource Administration)
8. PUBA 207 การบริหารและการปกครองทองถิ่นไทย
(Local Government and Administration)
9. PUBA 208 ระบบบริหารราชการไทย (Thai Administrative System)
10. PUBA 209 การบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Administration)
11. PUBA 301 จริยธรรมผูบริหาร (Ethics for Administrator)
12. PUBA 303 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยสั่งการ
(Quantitative Analysis for Decision Making)
13. PUBA 304 การวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Science Research)

2.2 วิชาเอก 42 หนวยกิต
 วิชาเอกบังคับ จํานวน 30 หนวยกิต

1. PUBA 332 สถานการณโลกปจจุบัน (Current World Issues)
2. PUBA 334 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
(International Political Economy)
3. PUBA 345 การบริหารการพัฒนา (Development Administration )
4. PUBA 346 หลักการและกลยุทธการบริหารทองถิ่น
(Principles and Strategies of Local Administration)
5. PUBA 347 กฎหมายอาญา 1 (Criminal Law I)
7. PUBA 348 กฎหมายอาญา 2 (Criminal Law II)
6. PUBA 361 นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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8. PUBA 434 การบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Administration)
9. PUBA 445 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร (Strategies Project Administration)
10. PUBA 484 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร (Seminars in Public Administration)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 วิชาเอกเลือก จํานวน 12 หนวยกิต
1. PUBA 311
2. PUBA 312
3. PUBA 313
4. PUBA 333
5. PUBA 335
6.
7.
8.
9.

PUBA
PUBA
PUBA
PUBA

336
337
341
342

10. PUBA 343
11. PUBA 344
12. PUBA 355
13. PUBA 399
14. PUBA 411
15.
16.
17.
18.
19.

PUBA
PUBA
PUBA
PUBA
PUBA

412
413
442
443
463

20. PUBA 499

ยุทธศาสตรการปกครองทองถิ่น (Strategy of Local Government)
ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นเชิงบูรณาการ
(Strategy for Integrated Local Area Development Planning)
เศรษฐกิจชนบท (Rural Economy)
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(Natural Resource and Environment Administration)
ไทยกับความสัมพันธประเทศเพื่อนบาน
(Relationship between Thailand and its Neighboring Countries)
กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Law of Criminal Procedure)
การวางแผนกําลังคนและการสรรหา (Manpower Planning and Sourcing)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร
(Strategies for Human Resource Development)
การบริหารคาตอบแทน (Compensation Administration)
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Evaluation)
หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน
(Principles and Community Development Planning)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co – operative Education)
นวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Innovation and Change Management)
การจัดการวิสาหกิจชุมชน (Management of Community Enterprises)
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (Peace Study for Local Development)
แรงงานสัมพันธ (Labor Relations)
การพัฒนาองคการ (Organization Development)
ระบบสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร
(Information System in Public Administration)
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7(0-40-0)

2.3 วิชาโท 15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากกลุมวิชาโทที่เปดสอนจากสาขาหรือคณะตางๆใน มหาวิทยาลัยเนชั่น โดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

3. วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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ใหเลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวโดยการ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเปนไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนตาม
มาตรฐานของสมาคมสหกิ จศึ ก ษาไทย ให นั กศึ กษาเรี ยนวิ ชาเอกเลือกจํา นวน 9 หน วยกิ ต เปน การ
ทดแทน หรือ
2. ในกรณีที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา PUBA 399 และ
PUBA 499 รวม 9 หนวยกิต และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกขางตนอีก 3 หนวยกิต

กลุมวิชาโท
นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ สามารถเลือกกลุมวิชาโทรัฐประศาสนศาสตร ตามที่หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดไวดังนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
1. PUBA 102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
(Introduction to Public Administration)
2. PUBA 208 ระบบบริหารราชการไทย (Thai Administration System)
3. PUBA 301 จริยธรรมผูบริหาร (Ethics for Administrator)
4. PUBA 361 นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
5. PUBA 445 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร (Strategies Project Administration)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

แผนการศึกษา แบงออกเปน 2 แผน คือ
1. แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาเอกเลือก
2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 ทั้ง 2 แผนการศึกษา ใชแผนการศึกษาเดียวกัน โดยมีความแตกตาง
กัน ตั้งแตชั้นปที่ 3 เปนตนไป

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาเอกเลือก
นักศึกษาชั้นปที่ 1

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University
รหัสวิชา

ENGL 101
LAWS 100
LEAC 100
SOCI 100
THAI 100
PUBA 101
PUBA 102
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนรูผา นกิจกรรม
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
วิชาเลือกเสรี 1

- 177 หนวยกิต
2
2
1
2
2
3
3
3

รวม

รหัสวิชา

ECON 100
ENGL 201
SCIE 100
PUBA 203
PUBA 206
PUBA 207
PUBA 209
XXXXXXX

รหัสวิชา

ENGL 102
CIVIL 100
หรือ IPHI 100
LEEX 100
MATH 100
หรือ TAPS 100
PEHR …
SOCI 101
TECH 101
PUBA 103
XXXXXXX

18
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
กฎหมายปกครอง
การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร
การบริหารและการปกครองทองถิ่นไทย
การบริหารเชิงยุทธศาสตร
วิชาโท 1

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
หรือ ปรัชญาชีวิต
การเรียนรูผา นประสบการณ
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
หรือ การคิดและการแกปญ
 หา
การออกกําลังกาย
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
หลักการบริหารและพฤติกรรมฯ
วิชาเลือกเสรี 2

2
2
2
2
3
2
3
3

รวม

2
2
1
2
1
2
2
3
3

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 2
หนวยกิต

หนวยกิต

รหัสวิชา

ENGL 202
PUBA 204
PUBA 205
PUBA 208
PUBA 301
PUBA 303
XXXXXXX

19

18
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอฯ
การคลังสาธารณะและการคลังทองถิ่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
ระบบบริหารราชการไทย
จริยธรรมผูบริหาร
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยฯ
วิชาโท 2

หนวยกิต
3
3
2
3
3
3
3

รวม

20

นักศึกษาชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

PUBA 304
PUBA 332
PUBA 345
PUBA 346
PUBA 347
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิจัยทางสังคมศาสตร
สถานการณโลกปจจุบัน
การบริหารการพัฒนา
หลักการและยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น
กฎหมายอาญา 1
วิชาโท 3

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

รวม

รหัสวิชา

PUBA ……
PUBA ……
PUBA ……
XXXXXXX

รหัสวิชา

COMP 300
PUBA 334
PUBA 361
PUBA 348
PUBA ……
XXXXXXX

18
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

วิชาเอกเลือก 2
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 4
วิชาโท 5

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน(*ไมนับหนวยกิต)
เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
นโยบายสาธารณะ
กฎหมายอาญา 2
วิชาเอกเลือก 1
วิชาโท 4

รวม

3
3
3
3

2*
3
3
3
3
3

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 4
หนวยกิต

หนวยกิต

รหัสวิชา

PUBA 434
PUBA 445
PUBA 484

12

15
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบริหารภาครัฐแนวใหม
การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

หนวยกิต

รวม

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

3
3
3

9

Nation University
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ENGL 101
LAWS 100
LEAC 100
SOCI 100
THAI 100
PUBA 101
PUBA 102
XXXXXXX

- 178 หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนรูผา นกิจกรรม
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
วิชาเลือกเสรี 1

2
2
1
2
2
3
3
3

ENGL 102
CIVIL 100
หรือ IPHI 100
LEEX 100
MATH 100
หรือ TAPS
PEHR …
SOCI 101
TECH 101
PUBA 103
XXXXXXX

รวม

18

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
หรือ ปรัชญาชีวิต
การเรียนรูผา นประสบการณ
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
หรือ การคิดและการแกปญ
 หา
การออกกําลังกาย
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
หลักการบริหารและพฤติกรรมฯ
วิชาเลือกเสรี 2

2
2

รวม

18

1
2
1
2
2
3
3

นักศึกษาชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ECON 100
ENGL 201
SCIE 100
PUBA 203
PUBA 206
PUBA 207
PUBA 209
XXXXXXX

หนวยกิต

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
กฎหมายปกครอง
การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร
การบริหารและการปกครองทองถิ่นไทย
การบริหารเชิงยุทธศาสตร
วิชาโท 1

2
2
2
2
3
2
3
3

รวม

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอฯ
การคลังสาธารณะและการคลังทองถิ่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
ระบบบริหารราชการไทย
จริยธรรมผูบริหาร
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยสังการ
วิชาโท 2

3
3
2
3
3
3
3

รวม

20

รหัสวิชา
ENGL 202
PUBA 204
PUBA 205
PUBA 208
PUBA 301
PUBA 303
XXXXXXX

นักศึกษาชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

PUBA 304
PUBA 332
PUBA 345
PUBA 346
PUBA 347
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิจัยทางสังคมศาสตร
สถานการณโลกปจจุบัน
การบริหารการพัฒนา
หลักการและยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น
กฎหมายอาญา 1
วิชาโท 3

หนวย
3
3
3
3
3
3

รวม

18

รหัสวิชา

COMP 300
PUBA 334
PUBA 361
PUBA 348
PUBA ……
PUBA 399
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)
เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
นโยบายสาธารณะ
กฎหมายอาญา 2
วิชาเอกเลือก 1
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
วิชาโท 4

รวม

หนวยกิต
2*
3
3
3
3
2
3

17

นักศึกษาชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

PUBA 499

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หนวยกิต

รวม

7

รหัสวิชา

PUBA 434
PUBA 445
PUBA 484
XXXXXXX

7

คําอธิบายรายวิชา
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบริหารภาครัฐแนวใหม
การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
วิชาโท 5

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3

12
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 10 หนวยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาความเปนมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัตศิ าสตรศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง
สมัยใหม จนถึงยุคหลังสมัยใหม
this course explores the history, notion; civilization form and history of arts in
ancient age, middle age, modern age until postmodern age (era).
หรือ
IPHI 100

ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดตางๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม
ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาที่สําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร สุนทรียะ
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม
This course aims at the meaning and range and various concepts of philosophy from
Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and science and the
important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, epistemology and ethics.
ECON 100

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจภายในและตางประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
This course covers fundamentals and applications of economics, price mechanisms,
roles of governmental and private sectors in economics, and economic policies. The changes in
local and international economies will be analyzed and the Self-sufficiency Economy philosophy
will be discussed.
LAWS 100

กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง ที่มา ประเภท และ
ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the
significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and others
related Law for daily living.
SOCI 100

สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

2(2-0-4)

Nation University

- 180 -

ศึกษาพื้น ฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนที่มี ความสั มพันธกั บ
พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาที่เกิดขึ้นและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก
This course explores the development, institutions and policies of ASEAN and the
member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global context, the
impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect international business are also
examined.
SOCI 101

สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics)
2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ การ
เมืองไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship between
society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course.

กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต
ENGL 101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด อาน
เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใชเพื่อการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน
To study foundation English language structures and patterns and to practice the
integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to deploy in everyday
communication and situations correctly and appropriately , for example, listening to news updates and
reporting heard stories, reading or writing short messages or texts, etc.
ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด อาน
เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงขึ้น เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ ฝกการ
พูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนนฝกการ
ออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
To study more complex English grammar and structures through communicative
listening, speaking, reading, and writing skills with high level of formality of vocabulary, for example,
listening and reading for main ideas and details, speaking and writing in various regional and global
contexts including an emphasis on accurate and fluent pronunciation and intonation
ENGL 201
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช (English Skills and Applications) 2(1-2-4)
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ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟงและอาน พูดและเขียน ที่ใชคําศัพทและสํานวนที่หลากหลาย รวมถึงใช
ไวยากรณ และโครงสรางภาษาที่ซับซอนและเปนทางการ โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ใน
ปจจุบนั อยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล
To study effective techniques and methods of receptive (listening and reading) and
productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of vocabulary and proverbs, and
formally complex grammar and structures with an emphasis on correct and appropriate applications
for up-to-date situations through critical thinking skill
ENGL 202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ
3(1-4-4)
(English for Professional Communication and Presentations)
ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เกี่ยวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเรื่องคําศัพทและสํานวนตาง ๆ ที่ใช
ในการสื่อสารอยางมืออาชีพ
To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant to
learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful English
conversations, and presenting academic texts related to students’ area of specialization. Emphasis is
also placed to expand professionally communicating vocabulary and expression.
THAI 100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
2(1-2-4)
(Thai Language for Communication and Presentations)
ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผานรูปแบบการเขียน
การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส
และสถานที่ กลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค
This course deals with the analyzing of Thai language used in the present, practices
using Thai language skills with correct structure, valuing the received messages as readers and listeners,
the process of sending messages via writing and speaking as well as using language for everyday
purpose. It also aims at using idiomatic wording that is appropriate for people, occasions, and places
using Thai language for effective communication and presentation strategies.
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กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
COMP 300
เงื่อนไข

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer for Working)
2(1-2-4)
- ไมนับหนวยกิต
- ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชัน้ ปที่ 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ e-learning
- ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U
ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใชโปรแกรมส
เปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และการใชงานบล็อก
Condit
- This is a non-credit subject.
- Students who have failed in IT exam must register this class in the 3rd year
(e-learning class only)
- This result of the course graded as S or U
This course explores applying computers for working, using word processing
programs, spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs.

MATH 100

กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
2(2-0-4)
(Mathematical Logic in Daily Activity)
ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การเทีย บ
บัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกตใช
ขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อการตัดสินใจ
This course focuses on real numbers, mathematical models and problem solving,
logic and the rule of three. It also explores tax interest calculation, paying money by installment
system, products price comparison and applying and analyzing basic information for decisionmaking.
หรือ
TAPS 100

การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง
ตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for logical
thinking and problem solving, thinking skill development and problem solving and decision-making
process.
SCIE 100

สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอชีวิต ประจําวัน
และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถิ่นและสากล
The study of environmental science, the effect of environmental changing to daily
life, applying the development of life quality to individuals, local and international levels are
covered in the course.
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TECH 101

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)
ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใชหองสมุดและ
การสืบคนขอมูล เครือขายสังคม โปรแกรมประยุกตสํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอร
This course aims at using new media and technology, computer systems and
network systems. It also focuses on using the library and searching for information, social networks;
application software for offices, safety and ethics codes for computer users.

กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
LEAC 100

การเรียนรูผานกิจกรรม (Learning by Activities)
1(0-3-2)
ศึก ษาเรี ย นรู ค วามหมาย แนวคิ ด ความสํ า คั ญ การบริ หารจั ด การ การประเมิ น กิ จ กรรม
โครงการ โดยการเรียนรูผานกิจกรรมดานวิชาการ ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความเปนมือ
อาชีพ
This course deals with learning the meaning, concepts, significance and
management. It covers evaluating activities of the project by learning from academic activities,
health promotion, volunteer and environmental saving, arts and culture, moral and ethics,
communication, language and professionalism.
LEEX 100

การเรียนรูผานระสบการณ (Learning by Experiences)
1(0-3-2)
ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู ทักษะดาน
อาชีพ จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มปี ระสบการณ
ในเรื่องตาง ๆ
The course focuses on working and practical training for reinforcing knowledge
development by integrating career skills, theoretical and practical learning systems by experienced
guest speakers.

PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้)
PEHR 101

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health
1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย การ
ดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถนําไปใชเปน
กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย
การมีน้ําใจนักกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of the importance of health and physical fitness, introductory exercise
science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health are emphasized
in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for health, fitness and
amusement, creating good attitude in exercising and having athletic spirits with rhythmic activities.
PEHR 104
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
1(0-2-2)
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ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเปนพื้นฐานการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course explores tennis for health including the history, objectives, basic skills,
tennis techniques, the importance of health and fitness, right weight control, using tennis as
exercising for good health and fitness, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit
with playing tennis.
PEHR 105

กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการเลนกอลฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีของ
การเลนกอลฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความ
ปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมี
น้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมกอลฟ ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of playing golf;
techniques and how to play golf such as proper etiquette, and how to take care of golf equipment.
This course also covers rules, manners for playing golf, safety, the importance of health and fitness,
creating good attitude in exercising, and having an athletic spirit with playing golf.
PEHR 106

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิดความ
สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มี
น้ําใจนักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to enjoy
exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit, creating
unities, and helping each other are addressed in the course.
PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ
การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเลน ความสําคัญของ
สุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซึ่งเปน
พื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of swimming;
techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, manners for
competition, safety, the importance of health and fitness, creating good attitudes in exercising as
well as having and athletic spirit in swimming.
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 93 หนวยกิต ประกอบดวย

2.1 วิชาแกน 36 หนวยกิต
PUBA 101

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร (Introduction to Political Science)
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ศึกษาขอบขายและวิธีการทางรัฐศาสตร รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐสภา พรรคการเมือง กลุม
ผลประโยชน ความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคล และระหวางอํานาจกับกฎหมาย อุดมการณทางการเมืองที่สําคัญ
An introduction to the scope and methods of Political Science, the political process,
parliamentary, political parties and interest groups. This also includes the relationship between the
state and the individual, the relationship between authority and the law , significant political
ideology.
PUBA 102

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
(Introduction to Public Administration)
ศึ ก ษาความหมาย แนวความคิ ด และขอบเขตของรั ฐ ประศาสนศาสตร ความสั ม พั น ธ กั บ วิ ช า
สังคมศาสตรอื่นๆ กิจกรรมของรัฐบาลในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ หนาที่ทางการบริหารและการอํานวย
บริการใหแกประชาชน
An introduction to the meaning, concepts and the scope of public administration
and relationship with other social science courses. Topics include activities of the government in
the operation of state policies, the duty to manage and facilitate the services provided to citizens.
PUBA 103

หลักการบริหารและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
(Principles of Administration and Organization Behavior)
ศึกษาความหมาย แนวความคิด รูปแบบขององคการ หลักการวางแผน การจัดองคการ การวินิจฉัยสั่งการ
การควบคุม ตลอดจนพฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมของมนุษยในองคการ ทั้งในรูปปจเจกบุคคลและกลุม อิทธิพลของปจจัย
สิ่งแวดลอมที่มีตอพฤติกรรมของมนุษยในองคการ การสรางแรงจูงใจ อํานาจ อิทธิพล ภาวะผูนํา การบริหารความขัดแยงและ
การเจรจาตอรอง รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยในองคการ โดยใชหลักพฤติกรรมศาสตร
A study of the meaning, concepts and forms of the organization. Principles of
planning, organizing, decision making, controlling. Including administrative behavior, human behavior
in organizations as well as individuals and group . The influences of the environmental factors to
human behavior in organizations. Creating motivations. Power, Influence, leadership. Conflict
administration and negotiation as well as the development of human behavior in the organization
by using the principles of behavior science.
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PUBA 203

กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครอง บอเกิดของกฎหมายปกครอง
บริการสาธารณะ การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระบบขาราชการ
ความเกี่ยวพันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ขอมูลขาวสารทางราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
A study of meaning, type and evolution of administrative law, of administrative law
origin, and public services. This also involves administrative law usage and interpretation, public
administration organizing, bureaucratic system, the relationship between government officials and
state laws, the court ruled against the government and the Administrative Procedure Act, Tort
Liability information and government officials.
PUBA 204

การคลังสาธารณะและการคลังทองถิ่น (Public Finance and Local Finance) 3(3-0-6)
ศึกษาภาพรวมของการบริหารการคลัง ความหมาย ความสําคัญ หลักและทฤษฎีการคลัง การคลัง
ของประเทศ และการคลังทองถิ่น กระบวนการคลังภาคปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดีของการบริหารการคลังภาค
ราชการ อภิปรายแนวทางการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง
A study an overview of fiscal Administration, definitions, the importance and the
principle of finance theories, country finance and local finance , practical fiscal procedures, good
governance in financial administration in public sector. discussion on the direction in fiscal
administration development.
PUBA 205

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
2(2-0-4)
(Constitution Law and Election Law)
ศึกษาความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทํารัฐธรรมนูญ องคการ
ตางๆ ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิใหกฎหมายขัด
กับรัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองคการเลือกตั้ง ขอดี-ขอเสียของระบบ
การเลือกตั้ง และองคการเลือกตั้ง ตามกฎหมายฉบับปจจุบัน
An exposure to meanings, history, evolution and type of constitution, constitutionmaking, the organization of the state according to the constitution, the rights and freedom of the
people and constitutional law. Topics also include the ways to control the law and not go against
the constitution, the principle of general elections, the election system as well as the election
organization, advantages and disadvantages of the election system, and the election organization
according to current law.
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PUBA 206

การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร
3(3-0-6)
(Strategic Human Resource Administration)
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร
ความทาทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย
สมรรถนะกับกระบวนการบริหารทรัพ ยากรมนุษย การเรียนรูของบุคคลและกลุม ปฏิสัมพันธภ ายในองคการการ
วิเคราะหองคการ การสรางขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใชระบบสารสนเทศในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
An exposure to the strategic administration of human resources concepts, the
challenges of human resources administration, and competency and human resource administration
processes. It also covers individuals and groups learning, interaction within organizations,
organizational analyzing, creating capability and human resources development , and using human
resource information systems : (HRIS).
PUBA 207

การบริหาร และการปกครองทองถิ่นไทย
2(2-0-4)
(Local Government and Administration in Thailand)
ศึกษาวิวัฒนาการทางการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญ และโครงสรางทางการปกครองของไทย
ประวัติ ความเปนมา ของการปกครองทองถิ่น รูปแบบและหนาที่ของการปกครองทองถิ่น การควบคุมจากสวนกลาง
การมีสวนรวมของประชาชน ปญหาและลูทางในอนาคตของการปกครองทองถิ่นของไทย
A study of the evolution of the Thai political, constitution and political structure of
Thailand. This also involves the history of local government, forms and functions of local
government, centralized control, the participation of people. Problems and the ways of local
government in Thailand in the future are covered.
PUBA 208

ระบบบริหารราชการไทย (Thai Administrative System)
3(3-0-6)
วิเคราะหพฤติกรรม การบริหารราชการไทยในเรื่องปรัชญาแนวความคิด คุณคาและระบบลักษณะ
และความสัมพันธภายในองคการราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
ราชการของไทย ปญหาการบริหารราชการ ตลอดจนแนวทางแกไขเปลี่ยนแปลง
A study of behavior analyzing, philosophy and concepts of Thai public
administration and values and relationship in the government organizations. This also aims to the
influence of the economic system, social and political which affects the Thai public administration
and problems in public administration as well as solving and varying solutions.
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PUBA 209

การบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Administration)
3(3-0-6)
ศึกษาความสําคัญและภาพรวมของการบริหารเชิงยุทธศาสตร กระบวนการและการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มโอกาสและลดขอจํากัด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนขององคกรเพื่อการ
วางแผนยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การควบคุม และเทคนิคในการบริหารแผนยุทธศาสตร
ตลอดจนการนําเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกร
A study of the importance and overview of strategic administration, environmental
change analysis and process for competitive advantage and reduction of constraints. SWOT analysis
for strategic planning, implementation, control and techniques for strategic plan administration.
Utilization of modern administration tools to achieve efficiency and effectiveness .
PUBA 301

จริยธรรมผูบริหาร ( Ethics for Administrator)
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ ผูบ ริหาร ความสัม พัน ธของผู บริ หารกั บบุ คคล กลุม บุค คลในองค การ และ
ความสัมพันธของผูบริหารกับสังคม ประเทศชาติ เนนหลักแนวคิดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
ทัศนคติ คุณธรรม และ คานิยม จริยธรรมในวิชาชีพ การควบคุมคุณภาพผูบริหาร ความรับผิดชอบของผูบริหารที่มีตอ
พันธะทางสังคม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผลของงานเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนขององคการและสังคม
A study of the theories about executives, the relationship between executives and
individual, group of people in the organization as well as the relationship with the society, country.
This also emphasizes on ‘Good Governance’ concept, attitude, virtue, values, ethics in professional,
quality control executive, the responsibility of the executive to the societies, achievement
motivation and the results of work for sustainable development of society and organization.
PUBA 303

การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยสั่งการ
3(3-0-6)
(Quantitative analysis for Decision Making)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงสถิติ การใชตัวแบบทางคณิตศาสตรและเทคนิควิธีในการ
วิเคราะหเชิงปริมาณตางๆ ที่จําเปนตอการวางแผนและการตัดสินใจ รวมทั้งการแกไขปญหาตางๆ ทางดานการบริหาร
และการจัดการ เชน โปรแกรมเชิงเสน ระบบการรอคอย การควบคุมสินคาคงคลัง และการวิเคราะหขายงาน เปนตน
A study of concepts related to statistical decision making, Using mathematical models
and methods in quantitative analysis techniques that are necessary in planning and decision making.
Topics include various problem solving in the administration and management such as linear
programming, queuing system, inventory models and network analysis.
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PUBA 304

การวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Science Research)
3(3-0-6)
ศึกษาปรัชญาดานการวิจัยทางสังคมศาสตร แนวความคิด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการทํา
วิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กําหนดวัตถุประสงค ตั้งสมมุติฐาน ออกแบบงานวิจัย การ
สรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย
A study of Philosophy of Social Science Research , concepts, principles, methods
and procedures in doing research. This also focuses on defining the research problem, literature
review, defining objectives, defining hypothesis, research design, creating research instruments to
collect data, data analysis and writing data presentation.

2.2 วิชาเอก 42 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต
PUBA 332

สถานการณโลกปจจุบัน (Current World Issues)
3(3-0-6)
ศึกษาเหตุการณที่สําคัญๆ ในโลก ที่มีผลกระทบตอการเมืองระหวางประเทศ ความคลี่คลายของ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบของเหตุการณนั้นๆ ตอการเมืองการปกครองของไทย
A study of critical events in the world that have an effect on international politics,
disentanglement of the conflict that occurred as well as the impact of particular events to Thai
politics.
PUBA 334

เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ (International Political Economy) 3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางประเทศตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 การเงินและการคาระหวางประเทศ ความชวยเหลือและการลงทุน
จากตางประเทศ ตลอดจนการจัดระเบียบดานเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
A study of concepts related to international political economy, international
political and economic relations from World War 2, finance and international trade, foreign
investment aid as well as organizing economy and international politics.
PUBA 345

การบริหารการพัฒนา (Development Administration)
3(3-0-6)
แนวคิดทั่วไปและวิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาของสํานักพฤติกรรม
ศาสตร การบริหารการพัฒนาจากแนวปรากฏการณนิยม ถึง ปฏิฐานนิยม กระบวนการบริหารองคการเพื่อการพัฒนา
กระบวนการบริหารนโยบายที่เนนโครงการพัฒนา การบริหารโครงการพัฒนาตามภาคสวน เงื่อนไข และ ปญหาของ
การบริหารการพัฒนา
An exposure of general concepts and the evolution of development administration,
development administration of behavioral science institute, development administration across
popular phenomenon to positivism, organization administration process for development. The
policy administration process focusing on development projects, administration of the segmentary
development projects, conditions and development administration problems are included.
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PUBA 346

หลักการและยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น
3(3-0-6)
(Principles and Strategies of Local Administration)
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในระดับทองถิ่น รูปแบบและโครงสรางของกระบวนการบริหาร
ปกครองทองถิ่น กระบวนทัศนใหมของการบริหารทองถิ่น กระบวนการบริหารทองถิ่นที่เนนผลงาน การตัดสินใจและ
การบริหารความขัด แย งในกระบวนการบริ หาร ข อมู ล ข าวสารกั บ การบริ หารระดั บ ท องถิ่ น คุ ณ ภาพการบริ ก าร
สาธารณะของหนวยปกครองทองถิ่น การวิเคราะหระบบบริหารปกครองทองถิ่น
A study of Public Administration concepts in local level. This covers various topics
including a forms and structure of the local government administration processes, a new paradigm
of local administration, local administration process emphasizing productivity, decision making and
conflict administration in the process of administration, Information and local-level administration,
the quality of public services of local government units and an analysis of local government
administration system.
PUBA 347

กฎหมายอาญา 1 (Criminal Law I)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การ
พยายามกระทําความผิด ตัวการและผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบท หรือหลายกระทง การกระทําความผิด
อีก อายุความอาญา การกําหนดโทษอาญา ตลอดจนศึกษาทฤษฎีทางอาชญาวิทยา และ ทัณฑวิทยา
A study of the nature of criminal law, theory of liability, the scope of criminal law,
attempting to perform crime, culprit and supporter. Topics also cover committing crime against a
variety of articles or clauses, repeating crime, the age of criminal, setting criminal penalty as well as
studying the theory of criminology and penology.
PUBA 348
กฎหมายอาญา 2 (Criminal Law II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : กฎหมายอาญา 1 (PUBA 347)
ศึ ก ษาความผิ ด ทางอาญาแต ล ะลั ก ษณะตั้ ง แต ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงแห ง ราชอาณาจั ก ร
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิด
ภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
รางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย จนถึงความผิดที่เปนลหุโทษ
A study of various type of criminal fault and coverage of the following topics: an
article about the stability of the Kingdom, an article about the administration, an article about
justice, an article about religion, an article about causing harm to people, an article about
counterfeit and conversion, an article about sex, an article about life and physical, an article about
liberty and reputation and an article about the asset including the misdemeanor.
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PUBA 361

นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะหนโยบายสาธารณะในระดับตางๆ ตัวแบบในการวิเคราะห
นโยบาย ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงนโยบายในชวงเวลาตางๆ กรณีศึกษา
An exposure to the basic concepts in public policy analysis and study in various
levels, model of policy analysis, the impact of public policies, changing policy in various durations
and case study.
PUBA 434

การบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Administration)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือขายการตลาดสําหรับ
ภาครัฐ การนํารูปแบบและวิธีการจัดการแบบเอกชนมาประยุกตใชเพื่อสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผล
A study of the concepts of new public administration. Governing by Network. Public
marketing. Application of private enterprise management model and methods to increase
effectiveness and efficiency.
PUBA 445

การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร (Strategies Project Administration) 3(3-0-6)
ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบของโครงการ ประเภทของโครงการ เทคนิคการวางแผนและการเขียน
โครงการวิธีการตางๆ การวิเคราะหโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ การประเมินผลโครงการการประยุกตเทคโนโลยี
สมัยใหมในการบริหารโครงการ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไขในการบริหารโครงการ
A study of system-relations of a project involving the type of project and techniques
of project planning and writing projects. Other objectives include: project analysis, operating a
project, project evaluation, applying modern technology in project administration, and discussion of
problems and solutions in project administration.
PUBA 484

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร (Seminars in Public Administration)
3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร เชน การบริหารทองถิ่น การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การบริหารองคการและทรัพยากรมนุษย การบริหารความขัดแยง การบริหารการพัฒนา สรุประบบคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร
Seminars in Public Administration issues such as: the local administration , natural
resources management and environment, organization administration and human resources ,
conflict administration , development administration . Summary of thinking systems in Public
Administration.
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วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต
ใหเลือกจากรายวิชา ดังตอไปนี้

PUBA 311

ยุทธศาสตรการปกครอง (Strategy of Local Government)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในระดับทองถิ่น ความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบการบริหาร
ระดับทองถิ่น ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารนโยบาย แผน การคลังและการบริหารที่เนนผลงาน การบริการ
สาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของหนวยปกครองสวน
ทองถิ่นจากกรณีศึกษา
A Study of the concept of public administration in the local level and relationships
of the institution of local-level administration systems. Other learning objectives include: strategies
and administration policies procedures and plans, finance and administration that focus on
productivity; public service quality and analysis of the current condition; the problem and the
appropriate administration guidelines of the local administrative units, and case studies.
PUBA 312

ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Strategy for Integrated Local Area Development Planning)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิวัฒนาการของการนํายุทธศาสตรระดับชาติมาใชในการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ทองถิ่นเชิงบูรณาการ รวมทั้งวิเคราะหรูปแบบ ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนยุทธศาสตรการ
วางแผนพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นที่สําคัญในปจจุบัน
A study of the concept theory, principles and the evolution of the national strategy
in the area of local development planning, complex integration. This includes analysis of the
impact of the problem, and patterns that occur, as well as the strategic planning and development
of the local area is important.
PUBA 313

เศรษฐกิจชนบท (Rural Economy)
3(3-0-6)
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ของชนบท ลักษณะทรั พยากรที่มีอยู สถาบัน ทางเศรษฐกิจ ที่มีการตั้งเป น
ทางการ และสถาบันนอกระบบในชนบท การผลิตในภาคการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ การใชที่ดิน แรงงาน และการ
ระดมทุน การตลาด ภาวะหนี้สิน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางเมืองกับชนบท
A Study of the rural economy , environment economy of rural nature resources.
Learning objectives include: economic institutions that have formal financial institutions in rural
areas in the Department of agriculture, and other activities; the use of land, labor and financing
market state liability; and the relationship between the city and the rural economy
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PUBA 333

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Natural Resource and Environment Administration)
สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
A study of the health of natural resources and environmental crisis. Learning
objectives include: managing natural resources and the environment; techniques of risk analysis
and environmental impact assessment

PUBA 335

ไทยกับความสัมพันธประเทศเพื่อนบาน
3(3-0-6)
(Relationship between Thailand and its Neighboring Countries)
ศึกษาพื้นฐานนโยบายตางประเทศของไทย วิวัฒนาการความสัมพันธกับประเทศใกลเคียง ในดาน
การเมือ เศรษฐกิจและสังคม พิจารณากระบวนการดําเนินนโยบายตางประเทศ ตลอดจนผลกระทบของนโยบาย
ตางประเทศ ที่มีผลตอการเมืองไทย โดยเนนประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เชน พมา เวียดนาม ลาว กัมพูชา สิงคโปร
และ มาเลเซีย เปนตน
A study of the basic foreign policy of Thailand which focuses on the evolutionary
relationship with neighboring countries in the field of politics, economy and society, the foreign
policy process, and the impact of foreign policy influence in Thailand. There will be emphasis on
neighboring countries such as Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia, Singapore and so on.

PUBA 336

กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)
2(2-0-4)
ศึกษาหลัก กฎหมายว าดว ยพยานหลักฐาน ทั้ งที่เปน หลั กทั่ว ไปของกฎหมายลักษณะพยานและ
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
Learning of individuals and groups interact within the Organization for analysis for
setting up strategies in human resources development . Creating motivation group dynamic group
training techniques and human resources capability in the organization.

PUBA 337

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Law of Criminal Procedure )
3(3-0-6)
ศึกษาหลักทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา หมายเรียก และหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว และการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาชัน้ ตน อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและ
คาธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนโทษเบา และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา ภาค
3-4 และ ภาค 6-7
The study of general principles and authority of investigative staff and Court. This
course focuses on topics such as: criminal litigation and civil litigation, summons and criminal
warrants, capture, detention, imprisonment, search, temporary release and seek probes by the
criminal procedure code Appendix 1 and Appendix 2. More topics include: method of the preliminary
considering Appeal and Supreme, enforcement of the verdict and fee, Amnesty, changing punishment
and mitigation according to the criminal procedure code Appendix 3-4 and 6-7.
PUBA 341
การวางแผนกําลังคนและการสรรหา (Manpower Planning and Sourcing) 3(3-0-6)
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ศึกษาแนวความคิดของการวางแผนกําลังคน การสํารวจและวิเคราะหขอมูลกําลังคน การพยากรณ
กําลังคน เทคนิคการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือนและในภาคธุรกิจเอกชนการวิเคราะหงานและการประเมินคา
ของงาน การกําหนดตําแหนง การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรการทดสอบ การสัมภาษณ การปฐมนิเทศ
A Study of the concepts of manpower planning. Topics include: exploring and
analyzing data of manpower, manpower forecasting, planning techniques in the civil service and in
the private sectors, job analysis and job evaluation, positioning, sourcing , selection, tests,
interviews, and orientation.
PUBA 342

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร
3(3-0-6)
(Strategies for Human Resource Development)
การเรียนรูของบุคคลและกลุมปฏิสัมพันธภายในองคการ การวิเคราะหองคการสําหรับการกําหนด
ยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย การสร า งแรงจู ง ใจ พลวั ต รกลุ ม เทคนิ ค การฝ กอบรม และการสร า งขี ด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคการ
Learning of individuals and groups interaction within the Organization for analysis
for setting up strategies in human resource development . Creating motivation group dynamic group
training techniques and human resource capability in the organization.
PUBA 343

การบริหารคาตอบแทน (Compensation Administration)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารคาตอบแทน ปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
กํ า หนดค า ตอบแทน การวิ เคราะห แ ละประเมิ น ค า งาน การสํ า รวจและวิ เคราะห โ ครงสร า งค า จ า งและเงิ น เดื อ น
คาตอบแทนดานการเงินทางออม การกําหนดคาจางสําหรับบุคลากรบางประเภท การบริหารคาจางและเงินเดือนใน
ราชการพลเรือน
The study of concepts, policy and practice in compensation administration. Main
learning objectives include: factors that influence the compensation, job analysis and job
evaluation, survey and analysis of the structure of wages and salaries, indirect financial
compensation, Flexible pay , wage and salary administration in the civil service.

PUBA 344

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Evaluation)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิ ด ความหมาย ของคํ าวา ผลงาน และการประเมิน ผลการปฏิบัติ งานวิธีการใช
แบบทดสอบการประเมินความถูกตองและความเชื่อถือไดของการวัดและทดสอบตางๆ เพื่อนําไปใชในกระบวนการ
เลื อกสรรการบรรจุ แ ตง ตั้ ง และการพิ จารณาความดี ค วามชอบ การวั ด ผลงาน และการตั้ง เกณฑ พิ จ ารณาความดี
ความชอบเพื่อเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนง
The study of concepts, meanings of performance and performance evaluation, how
the person uses the test to evaluate the validity and reliability of the measurements and the test
to be applied in the recruitment selection placement process and choose to appoint and to
consider feat. Lastly, productivity measurement and criteria for merit review in order to promote
enlargement position.
PUBA 355
หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
(Principles and Community Development Planning)
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ศึกษาแนวคิด ความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ หลักการและลักษณะชุมชนในมิติตางๆ วิธีการ
และเทคนิคการพัฒนาชุมชน การวางแผนยุทธศาสตรและโครงการพัฒนาชุมชน การประสานงาน การสรางทีมงานและ
การสรางความเขมแข็งของกลุม
The study of the concepts, aim, importance. Principles and type of varied dimensions.
Methods and community development techniques. The strategic planning and community
development projects. Coordinating,team building and creating the strength of group.
PUBA 399

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
2(2-0-4)
(Preparation for Co-operative Education)
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน อาชีพ และ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ (การเขียน
และการนําเสนอผลงาน)
The study of principles and concept of Co-operative Education , prepared in
collaboration with colleagues. Learning objectives include: ethics in professional, communication,
personality and human relations, knowledge base and techniques in career and profession, practice
in a workplace, technical presentation projects or products, and technical report writing (writing and
presentations).
PUBA 411

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Innovation and Change Management)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสงผลโดยตรงตอองคการ และทําใหองคกร
ทองถิ่นตองเปลี่ยนแปลงวิธีบริหารจัดการใหสอดคลองกับนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา โดยใชเทคนิคและ
การตัดสินใจที่ทันตอสถานการณ เพื่อใหองคกรทองถิ่นทุกรูปแบบพัฒนาไปสูองคการแหงคุณภาพ
Study for changes in economic and social conditions that directly effect on an
organization and local administration must be change management methods, consistent with
innovations that occur constantly, using modern techniques, and decided to continue the situation
so that all forms of local development organizations, to the organization of the quality
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PUBA 412

การจัดการวิสาหกิจชุมชน (Management of Community Enterprises) 3(3-0-6)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถิ่น ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน
การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด กลยุทธการพัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปญหาและขอเสนอแนะ
A Study of the meaning and importance of the economic community, also the
system in a household economy meaning conceptual type style method processes, patterns and
development of a community enterprises, marketing management, production management, and
marketing campaign. More topics that will be discussed include: The strategy development in
strength of enterprises community, factors that effect to success of enterprise community,
problems and suggestions.
PUBA 413

สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (Peace Study for Local Development) 3(3-0-6)
ชุมชนทองถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการ และ กระบวนการสรางการมีสวนรวม
ของสาธารณะชน ปรัชญา ทฤษฎีสันติศึกษา และความขัดแยง ทักษะการเจรจา ทักษะการตอรอง และการไกลเกลี่ย
การอํานวยความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ กลยุทธและกลวิธีในการจัดการความขัดแยง วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นกับการสรางสมานฉันท สันติสุขชุมชน
The study of the local community with stability and security which includes the
role, approach and process of creating public participation, philosophy, peace study theory, and
conflict negotiation bargaining skills and mediation. Other topics include facilitating and public
hearing, strategies and tactics of conflict management, and culture and local wisdom to create
harmony Peace community.
PUBA 442

แรงงานสัมพันธ (Labor Relations)
3(3-0-6)
ศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีตอความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางสหภาพแรงงาน และสมาคม
นายจาง กฎหมายแรงงาน การแกปญหาแรงงานเพื่อใหเกิดเปนธรรมแกทุกฝาย การเจรจา ตอรองรวมการไกลเกลี่ย
การระงับขอพิพาทแรงงาน การประกันสังคมและคุมครองแรงงาน
The study of various factors that affects the relationship between the employer and
the employee, Union and employer associations, and labor laws. Other topics include: solving the
problem of labor to provide fairness to all parties, negotiating, mediating, suppressing the labor
disputes, social security and labor protection.
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PUBA 443

การพัฒนาองคการ (Organization Development)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองคการ ความสําคัญของการพัฒนาองคการ ตัวแปรเชิง
พฤติกรรมที่สําคัญในการพัฒนาองคการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองคการ การตอตานการเปลี่ยนแปลงใน
องคการ การบริหารความขัดแยงในการพัฒนาองคการประเมินผลการพัฒนาองคการ
The study of the meaning and concept of organization development. Other topics
that will be discussed include the following: the priority of the organization development, the
important variable of behavior in the organization development, change leader and organization
development, opposition to changes in the organization, management of conflicts in organization
development, and organization development assessment.
PUBA 463

ระบบสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
(Information System in Public Administration)
ศึกษาแนวความคิด หลักการที่สําคัญและประโยชนของระบบ องคประกอบของขอมูลการประมวล
ขอมูล การบริหารศูนยขอมูลเพื่อประโยชนในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจในการบริหาร
study of concepts, important principles and benefits of the system included the
elements of the data and data processing. This involves data center management in order to use
for planning carefully, controlling and decision making in administration.
PUBA 499

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
7(0-40-0)
การปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน การสั ม มนา ประสบการณ สั ง เกตการณ การ
บริหารงาน การนําเสนอแนวคิดกลยุทธการบริหารงาน
An internship at government or private sector related to seminars, experience
observation, administrative and presenting concepts of administration strategies.
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หลักสูตรระดับปริญญาโท
•

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

•

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

•

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต*
วัตถุประสงค
1. เพื่ อผลิตมหาบัณฑิตให เปนบุคลากรระดับนักบริ หารมื ออาชีพ
2. เพื่ อสรางเสริ มทักษะดานการบริหารจัด การ ใหสามารถแข งขันกับธุ รกิ จอื่นๆ ไดทั้งในและ
ตางประเทศ
3. เพื่ อสรางผูนําที่มีความเชี่ย วชาญ และมีจ รรยาบรรณทางด านธุรกิจต อสัง คมและตอประเทศชาติ
ให เปนผูที่มี ความคิ ดริ เริ่ ม สร างสรรค มองการณไ กล เขา ใจสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
4. เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาดวยความรูท่ีถูกตอง ทันเหตุการณปจจุบันไดโดยตรงจากมืออาชีพที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิ และใหสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

:

Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

Master of Business Administration
M.B.A.

∗ หมายเหตุ : อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงสรางหลักสูตร
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โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กําหนดเปน 2 แผน แตละแผนมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต
1. แผน ก แบบ ก (2)
2. แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ)
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก (2)
แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาหลัก 12 วิชา
2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา
3) วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

30 หนวยกิต
- หนวยกิต
12 หนวยกิต
42 หนวยกิต

1) หมวดวิชาหลัก 11 วิชา
27 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
3) การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา ดังนี้
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2) มีหนวยกิตตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต ดังนี้
 หมวดวิช าหลัก ประกอบด วย 12 รายวิชา หนวยกิ ตรวม 30 หนวยกิ ต
1. ACCT 510 การบัญชีเพื่อ การจัดการ (Managerial Accounting) 3(3-0-6)
2. BUSI 510 การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Research for Planning and Business Decisions)
3. ECON 510 เศรษฐศาสตรเพื่ อการจัดการ (Managerial Economics)
3(3-0-6)
4. FINA 510 การจัดการดา นการเงิน (Financial Management)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
5. MKTG 510 การจัดการการตลาดสมัยใหม (Modern Marketing Management)
6. MGMT 510 การจัดการเชิง กลยุทธ (Strategic Management)
3(3-0-6)
7. MGMT 511 การจัดการดา นปฏิบัติก าร (Operations Management)
3(3-0-6)
8. MGMT 512 การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนําและพฤติ กรรมองคการ
3(3-0-6)
(Human Resource Management Leadership and Organizational Behavior)
9. MGMT 513 สัมมนาธุรกิจ (Business Seminar)
3(3-0-6)
10. MGMT 514 จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององคกรธุรกิจ (Ethics and Corporate Governance) 1(1-0-2)
11. MGMT 515 ศาสตรและศิลปของการจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง
1(1-0-2)
(Art and Science of Managing Conflict and Negotiation)
12. MGMT 516 การจัดการกิ จการเพื่อสัง คม (Social Enterprise Management)
1(1-0-2)
 วิทยานิ พนธ ประกอบด วย 1 รายวิช า มีหนว ยกิ ตรวม 12 หนวยกิ ต
BUSI 592 วิทยานิพนธ (Thesis) 12 หนวยกิต

แผนการศึ กษา แผน ข (ไมมีวิทยานิ พนธ )
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

มีหนวยกิ ตตลอดหลั กสูต ร 42 หนวยกิ ต ดังนี้

Nation University

- 201 -

 หมวดวิช าหลัก ประกอบด วย 11 รายวิชา หนวยกิ ตรวม 27 หนวยกิ ต
1. ACCT 510 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
2. BUSI 510 การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
(Research for Planning and Business Decisions)
3. ECON 510 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ (Managerial Economics)
4. FINA 510 การจัดการดานการเงิน (Financial Management)
5. MKTG 510 การจัดการการตลาดสมัยใหม (Modern Marketing Management)
6. MGMT 510 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
7. MGMT 511 การจัดการดานปฏิบัติการ (Operations Management)
8. MGMT 512 การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ
(Human Resource Management Leadership and Organizational Behavior)
9. MGMT 514 จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององคกรธุรกิจ (Ethics and Corporate Governance)
10. MGMT 515 ศาสตรและศิลปของการจัดการความขัดแและการเจรจาตอรอง
(Art and Science of Managing Conflict and Negotiation)
11. MGMT 516 การจัดการกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise Management)

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

 หมวดวิชาเลือก
สําหรับแผนการศึกษา แผน ข จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองเลือกจากรายวิชาในแตละกลุมวิชาใดก็ได ดังตอไปนี้

กลุมวิชาทางดานการเงิน (Finance)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FINA
FINA
FINA
FINA
FINA
FINA
FINA
FINA
FINA

520
521
522
523
524
525
526
527
528

ตลาดเงินและตลาดทุน (Money and Capital Markets)
การวิเคราะหการลงทุน (Investment Analysis)
การประเมินราคาสินทรัพย (Asset Valuation)
สถาบันการเงิน (Financial Institutions)
ตราสารอนุพันธ (Derivatives)
การประกันภัย (Insurance)
การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition)
การจัดการการเงินระหวางประเทศ (International Financial Management)
สัมมนาทางดานการเงิน (Seminar in Finance)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

กลุมวิชาทางดานการตลาด (Marketing)
1. MKTG 530
2. MKTG 531
3. MKTG 532

กลยุทธผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Strategy)
กลยุทธการขายและการจัดจําหนาย (Sales and Distribution Strategy)
กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication Strategy)
4. MKTG 533 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Analysis)
5. MKTG 534 กลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม
(Marketing Strategies Through New Media)
6. MKTG 535 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม
(Electronic Commerce and Modern Technology Management)
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

2(2-0-4)
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การจัดการกิจกรรมการตลาด (Event Marketing Management)
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
สัมมนาทางการตลาด (Seminar in Marketing)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

กลุมวิชาทางดานการจัดการทั่วไป (General Management)
1. MGMT 540
2. MGMT 541
3.
4.
5.
6.

MGMT
MGMT
MGMT
MGMT

542
543
544
545

7. MGMT 546
8. MGMT 547
9. MGMT 548

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
การประกอบการและการสรางสรรคเชิงธุรกิจ
(Entrepreneurship and Creativity in Business)
ความเสีย่ งและการจัดการในสภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)
การจัดการขามวัฒนธรรม (Cross-cultural Management)
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
(Learning Organization and Knowledge Management)
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
การจัดการความตอเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management
สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

กลุมวิชาทางดานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Management)
1. BUSI 550
2. BUSI 551
3. BUSI 552

4. BUSI 553
5. BUSI 554
6. BUSI 555
7. BUSI 556
8. BUSI 557
9. BUSI 558
10. BUSI 559

บริบทเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand in Global Economic Context)
การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN)
การจัดการธุรกิจในประเทศจีน ญีป่ ุน และเกาหลีใต
(Business Management in China, Japan and South Korea)
การจัดการธุรกิจในประเทศอินเดียและเอเชียใต
(Business Management in India and South Asia)
การจัดการธุรกิจในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด
(Business Management in Australia and New Zealand)
การจัดการธุรกิจในเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
(Business Management in North America Free Trade Agreement)
การจัดการธุรกิจในกลุม ประเทศลาตินอเมริกา
(Business Management in Latin America)
การจัดการธุรกิจในกลุม ประเทศแอฟริกา (Business Management in Africa)
กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ (International Marketing Strategy
สัมมนาทางดานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
(Seminar in International Management)

 การคนควาอิสระ
BUSI 591 การคนควาอิสระ (Independent Study)

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 แผน ก แบบ ก (2) แบบทําวิ ท ยานิ พนธ
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต
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ปที่
1

ภาคการศึกษาที่
วิชา
ECON 510 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
1

หนวยกิ ต

MKTG 510
ACCT 510
MGMT 515
FINA 510

2

2
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1

การจัดการการตลาดสมัยใหม
การบัญชีเพื่อการจัดการ
ศาสตรและศิลปของการจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง
การจัดการดานการเงิน
รวม
MGMT 512 การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ
MGMT 511 การจัดการดานการปฏิบัติการ
BUSI 510 การวิจัยธุรกิจเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
MGMT 516 การจัดการกิจการเพื่อสังคม
MGMT 514 จริยธรรมและธรรมาภิบาลองคกรธุรกิจ
MGMT 510 การจัดการเชิงกลยุทธ
รวม
MGMT 513 สัมมนาธุรกิจ
BUSI 592 วิทยานิพนธ
รวม

รวมทั้งสิ้น

 แผน ข แบบไม ทํา วิ ทยานิ พนธ
ปที่ ภาคการศึกษาที่
วิชา
ECON 510 เศรษฐศาสตรเพือ่ การจัดการ
1
1
MKTG 510
ACCT 510
MGMT 515
FINA 510

2

MGMT 512
MGMT 511
BUSI 510
MGMT 516
MGMT 514
MGMT 510

1

วิชาเลือก
BUSI 591 การคนควาอิสระ

รวม

การสอบประมวลผลความรอบรูขอเขียนและปากเปลา
(Written Oral Comprehensive Examination)

คําอธิบายรายวิชา

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

42

หนวยกิ ต

การจัดการการตลาดสมัยใหม
การบัญชีเพื่อการจัดการ
ศาสตรและศิลปของการจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง
การจัดการดานการเงิน
รวม
การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ
การจัดการดานการปฏิบัติการ
การวิจัยธุรกิจเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
การจัดการกิจการเพื่อสังคม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลองคกรธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ
รวม

2

3
3
3
1
3
13
3
3
3
1
1
3
14
3
12
15

รวมทั้งสิ้น

3
3
3
1
3
13
3
3
3
1
1
3
14
9
6
15

42
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ACCT 510

การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
3(3-0-6)
บทบาทของผูบริหารและนักบัญชีในองคกรศึกษา การนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวางแผน
ดําเนินการและควบคุม
การวิเคราะหและการจัดการระบบขอมูลรายงานทางการเงินตลอดจนการวิเคราะหตนทุน
ตนทุนมาตรฐาน ความสัมพันธร ะหว า งต น ทุ น ปริ ม าณ และกํา ไร การประยุ ก ต ต น ทุ น ทางการบั ญ ชี ไ ปสู ป ญ หา
การตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ การตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารดํา เนิ น งานต า งๆ เกี่ ย วกั บ การลงทุ น การบั ญ ชี ต ามความ
รั บ ผิ ด ชอบ การกํา หนดราคาโอน การงบประมาณ
ระบบการควบคุ ม ของฝ า ยจั ด การ การวั ด และ
ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งาน การคํา นวณจ า ยค า ตอบแทนที่ จู ง ใจอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การวิ เ คราะห
กรณี ศึ ก ษาประกอบความเข า ใจเพื่ อ การประยุ ก ต ใ ช ใ นธุ ร กิ จ จริ ง
Roles of manager and accountant in an organization, accounting data usage for
planning and controlling, data analysis and financial data management, cost analysis, standard
costs, cost-volume-profit relationship, applying cost accounting for business decision-making
problems, decision making for investment operations, responsibilities in accounting, transfer pricing,
budgeting, management control system, measurement and evaluation of the operations, calculating
proper incentive, case-study analysis for understanding and applications in actual business activities.
BUSI 510

การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Research for Planning and Business Decisions)
ศึ ก ษาการวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณ ศึ ก ษาแนวคิ ด สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย หลั ก การ รู ป แบบ ขั้ น ตอน
กระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมการเขียนโครงการวิจัย การวางแผน การรวบรวม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติทั้งพารา
เมตริกและนอนพาราเมตริก การนําเสนอขอมูล โดยเนนการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจ
This course provides a concept of quantitative analysis, statistic ideas research, a
study of principles, features, and research procedures covering writing a research paper and
collecting data, a study of data analysis using both parametric and nonparametric statistics, study
on data presentation by emphasizing on planning and business decision-making.
BUSI 550

บริบทเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand in Global Economic Context) 2(2-0-4)
ศึกษาบริบทดานการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี นโยบายเศรษฐกิจมหภาค และการปรับตัวในระดับกิจการ
ของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ และความเชื่อมโยง
ดานการเงินระหวางประเทศที่มีความเกี่ยวของกับวัฏจักรธุรกิจ และตลาดแรงงาน
Study on contexts of economic integrations and changes in global financial markets,
examine on bilateral, regional and multilateral economic communities. Topics also include
adjustments of private sector enterprises in order to increase the competitiveness, international
capital flows, and coherences of international monetary concerning business cycles and labor
markets.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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BUSI 551

การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN) 2(2-0-4)
ศึกษาความเปนมาของอาเซียน กลไกการบริหารของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การจัดตั้งธุรกิจ
การใชแรงงาน การแสวงหาวัตถุดิบ การเลือกทําเลที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศในกลุมอาเซียน ศึกษาผลกระทบของ
ธุรกิจขนาดใหญและขนาดยอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
This course emphasizes on history of ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations), anagement mechanism of ASEAN, ASEAN Charter, business establishment, labor uses,
resource finding,selecting the locations for production base among ASEAN countries, business
impact on large and smallbusiness while entering into ASEAN community.
BUSI 552

การจัดการธุรกิจในประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต
2(2-0-4)
(Business Management in China, Japan and South Korea)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ ศึกษากฎหมายดานการคาการลงทุน วัฒนธรรมการ
ดําเนินธุรกิจของกลุมประเทศในประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ศึกษารูปแบบขององคกรธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยน
และแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ ระบบการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมระหวางประเทศไทยกับกลุมประเทศในประเทศจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต
To study the complexity of doing business in China, Japan and South Korea,
including socio-cultural, economics, legal, customs, and management issues. Types of exchanges in
business and sources of funds will also be discussed. The case studies will be based on small and
medium enterprises’ investments and international relations between Thailand and the group of
China, Japan and South Korea.
BUSI 553

การจัดการธุรกิจในประเทศอินเดียและเอเชียใต
2(2-0-4)
(Business Management in India and South Asia)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ ศึกษากฎหมายดานการคาการลงทุนและวัฒนธรรมการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศอินเดีย และเอเชียใต ศึกษารูปแบบขององคกรธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยนและแหลงเงินทุนใน
การประกอบธุรกิจ ระบบการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมระหวาง
ประเทศกับอินเดียและเอเชียใต
To study the complexity of doing business in India and South Asia, including sociocultural, economics, legal, customs, and management issues. Types of exchanges in business and
sources of funds will also be discussed. The case studies will be based on small and medium
enterprises’ investments and international relations between Thailand and India and South Asia.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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BUSI 554

การจัดการธุรกิจในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด
2(2-0-4)
(Business Management in Australia and New Zealand)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ ศึกษากฎหมายดานการคาการลงทุนและวัฒนธรรมการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ศึกษารูปแบบขององคกรธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยนและแหลง
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ ระบบการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ระหวางประเทศไทย กับประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
BUSI 555

การจัดการธุรกิจในเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ
2(2-0-4)
(Business Management in North America Free Trade Agreement : NAFTA)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ ศึกษากฎหมายดานการคาการลงทุนและวัฒนธรรมการ
ดําเนินธุรกิจในเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) ศึกษารูปแบบขององคกรธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยนและแหลง
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ ระบบการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ระหวางประเทศไทยกับกลุมประเทศเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)
To clarify the complexity of the impact of NAFTA on transactions involving trades
and investments, as well as understand the perspectives and prospects of doing business under
NAFTA. The legal, customs, accounting, taxation and socio-cultural issues are also covered.
BUSI 556

การจัดการธุรกิจในประเทศลาตินอเมริกา
2(2-0-4)
(Business Management in Latin America)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ ศึกษากฎหมายดานการคาการลงทุนและวัฒนธรรมการ
ดําเนินธุรกิจในกลุมประเทศลาตินอเมริกา ศึกษารูปแบบขององคกรธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยนและแหลงเงินทุนในการ
ประกอบธุรกิจ ระบบการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมระหวาง
ประเทศไทยกับกลุมประเทศลาตินอเมริกา
To study the complexity of doing business in Latin America, including socio-cultural,
economics, legal, customs, and management issues. The case studies will be based on small and
medium enterprises’ investments and international relations between Thailand and Latin American
countries.
BUSI 557

การจัดการธุรกิจในประเทศแอฟริกา (Business Management in Africa) 2(2-0-4)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ ศึกษากฎหมายดานการคาการลงทุนและวัฒนธรรมการ
ดําเนินธุรกิจในกลุมประเทศแอฟริกา ศึกษารูปแบบขององคกรธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยนและแหลงเงินทุนในการ
ประกอบธุรกิจ ระบบการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมระหวาง
ประเทศไทยกับกลุมประเทศแอฟริกา
To study the complexity of doing business in Africa, including socio-cultural,
economics, legal, customs, accounting, and management issues. The case studies will be based on
small and medium enterprises’ investments and international relations between Thailand and
African countries.
BUSI 558

กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ (International Marketing Strategy)
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ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของตลาดระหวางประเทศ และการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจเกีย่ วกับตลาดระหวางประเทศ การปรับปรุงการใชสวนประสมทางการตลาดและการวางกล
ยุทธการตลาดตางประเทศ ปญหาและนโยบายการตลาดตางประเทศของประเทศไทย รวมถึงการวางแผน การจัด
องคการ การดําเนินงาน การประเมินผล และการควบคุม ศึกษากฎหมายระหวางประเทศ การเปดตลาดการคาเสรี
This subject is designed to explore the nature of business in an international and
global environment. Emphasis is on study of international marketing functions, assessing
international markets, marketing management problems, techniques and strategies needed to apply
marketing concepts to the world marketplace. Understanding a country´s cultural and
environmental impact on a marketing plan is emphasized, as well as competing in markets of
various cultures and free trade areas.
BUSI 559

สัมมนาทางดานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(Seminar in International Management)
อภิปรายถึงบทบาทและความสําคัญของการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การบริหารจัดการธุรกิจ
ขามชาติ ปจจัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ ดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษีและวัฒนธรรมตางๆ ศึกษา
การวางแผนกลยุทธ และการดําเนินการทางการตลาดและการเงินระหวางประเทศ สัมมนาเรื่องกฏหมายระหวาง
ประเทศ การเปดเขตการคาเสรี และขอบังคับทางดานอาชีพของแตละประเทศ
A discussion of administrative philosophies, policies, and practices of international
businessmanagement. The nature of business administration processes and activities is examined in
terms of different social, cultural, political, and economic environments. Besides, the course
enables students to discuss on strategic planning, marketing implementations, and international
monetary. Seminar in international laws, free trade agreements and regulations on careers in each
country are also provided in this course.
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BUSI 591

การคนควาอิสระ (Independent Study)
6 หนวยกิต
ศึกษาคนควาดว ยตนเองโดยให นักศึกษานําความรู ความสนใจมาศึกษาถึงปญหาทางธุรกิจหรื อ
โอกาสทางธุรกิจ และเลือกหัวขอเพื่อทําการคนควาโดยการตอยอดจากงานวิจัยเดิมหรือสรางสรรคผลงานใหม โดย
เลือกรูปแบบในการจัดทําและนําเสนอในลักษณะงานวิจัย กรณีศึกษาหรือ แผนธุรกิจไดอยางอิสระ โดยใหนักศึกษา
จัดทําเปนรูปเลมในรูปแบบที่ถูกตอง เนื้อหามีความเชื่อมโยงสัมพันธกับหลักการและเหตุผลในการศึกษา หลักทฤษฎีที่
อา งอิ ง จากตํา รา วารสาร งานวิจั ย ที่เกี่ ยวข อง การเลื อกเครื่ องมื อ วิ ธี การดํา เนิน การ การวิเคราะหผ ลการศึก ษา
ตลอดจนการสรุปผลที่ไดกับวัตถุประสงคและขอสมมติฐานในการศึกษา และนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้หัวขอ
หรือประเด็นตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอนดําเนินการ
An independent study in which the students get to apply theories to their topic of
interest and conduct a further study of the subject matter. There are various types of methods to
choose from, i.e. research, case study, or business plan. The procedures and data analysis must be
appropriate and meet the purposes of the study, and it should contain primary data and secondary
data such as literature reviews of theories from books, journals, and related researches or studies.
The hypothesis will be validated by the studies based on both primary and secondary sources. The
topic is to be approved by the professor prior to commencement.
BUSI 592

วิทยานิพนธ (Thesis)
12 หนวยกิต
ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในการศึกษาประเด็นปญหาที่ไดรับการเห็นชอบและ
อนุมัติ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบการนําเสนอวิทยานิพนธ
A comprehensive research project with in-depth analysis of a topic which is
approved by the board of committee. This thesis must be presented in compliance with the formal
thesis formats and regulations, including the purpose, methods, the findings and analysis.
ECON 510

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ (Managerial Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาการประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของธุรกิจ โดย
เนนทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค ทฤษฎีอุปสงค-อุปทาน พฤติกรรมของผูบริโภค ลักษณะของกําไร การวัดผลกําไร
การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร การวิเคราะหการผลิต โปรแกรมเชิงเสนตรง ทฤษฎีตนทุน โครงสรางการตลาด และ
การแขงขันทฤษฎีราคา วิธีการกําหนดราคา ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค รายได การจางงาน การดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสัน้ ระยะยาว ประยุกตเศรษฐกิจไทย ลักษณะ
และโครงสรางเศรษฐกิจไทย จุดออน-จุดแข็ง เศรษฐกิจไทยในทศวรรษหนาและบทบาทของรัฐบาลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ
A study of the various ways in which microeconomic principles, demand-supply
theory, consumer behavior, fund and resource allocation, linear programming, cost theory and
competitive pricing strategies can be used to aid in making sound business decisions. The context of
which will be relevant to Thailand’s economics in the next decade and the roles of the
government towards the development of economics, social, and business.
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FINA 510

การจัดการดานการเงิน (Financial Management)
3(3-0-6)
ศึก ษาปรั ช ญาการจัด การด า นการเงิน ของธุ รกิ จ หลั กการวิ เคราะห หลักการตั ด สิ นใจ และการ
วางแผนทางการเงินจากผลการวิเคราะหทางการเงิน การงบประมาณเงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยถาวร ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนการลงทุน มูลคาของเงินตามเวลา การพิจารณา
การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดโครงสรางของเงินทุนและนโยบายเงินปนผล และกรณีศึกษาทางดาน
การเงิน
The content of this course integrates both philosophy of business financial
management and comprehensive problems for sound decision-making on working capital
management, fixed assets investments, risks and returns, short term and long term funding, capital
structure and dividend policy. The case studies and current events are analyzed and discussed
throughout the course.
FINA 520

ตลาดเงินและตลาดทุน (Money and Capital Markets)
2(2-0-4)
บทบาทและความสําคัญของตลาดการเงิน การจําแนกประเภทของตลาดการเงิน ตราสารทาง
การเงินในตลาดเงินและตลาดทุน ประเภทและบทบาทของสถาบันการเงิน ระดับและโครงสรางของอัตราดอกเบี้ย
กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับ การพัฒนาตลาดการเงิน
This course examines the role of money and capital markets in managerial
decision-making in various contexts, financial institutions, levels and structures of interest rate, laws
and policy of the governments which concern money market development.
FINA 521

การวิเคราะหการลงทุน (Investment Analysis)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายของการลงทุน ศึกษาปจจัยในการตัดสินใจลงทุน เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการ
วิเคราะหการลงทุน การวางแผนการลงทุน ทางเลือกและชองทางในการลงทุน ศึกษาการลงทุนทางการเงิน แนว
ทางการลงทุน กลยุทธในการลงทุน ศึกษาการบริหารงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) คุณสมบัติและหนาที่
ของนักลงทุนสัมพันธ เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารและการประเมินผลงานของนักลงทุนสัมพันธ ศึกษาความหมาย
ความสําคัญ และโครงสรางของระบบวาณิชธนกิจ (Investment Banking)
A study of investment, factors for investment decision-making, institutional
characteristics of securities markets, security valuation and trading methods, fundamental and
technical analysis, selection and management of securities, investor relation, options and futures
markets, portfolio analysis, mutual funds and investment banking.
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FINA 522

การประเมินราคาสินทรัพย (Asset Valuation)
2(2-0-4)
ศึกษาสาเหตุและหลักเกณฑการประเมินสินทรัพย วิธีการประเมินสินทรัพย โดยการวิเคราะห
มูลคาจากตนทุน วิธีเปรียบเทียบตลาด วิธีแปลงรายไดเปนมูลคา วิธีตั้งสมมติฐานในการพัฒนา วิธีวิเคราะหกระแสเงิน
สด วิธีประเมินโดยแบบจําลอง ขั้นตอนในการประเมินสินทรัพย ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
This course will provide the essentials for analyzing the demand for and pricing of
financial securities. Special emphasis will be given to asset pricing method, measuring models, cash
flow analysis, and procedures for asset valuation. The related case studies will also be reviewed.
FINA 523

สถาบันการเงิน (Financial Institutions)
2(2-0-4)
ศึกษาโครงสราง หนาที่ วัตถุประสงค และหลักการอื่นๆ ของสถาบันการเงินประเภทตางๆ โดยเนน
การปลอยสินเชื่อแตละประเภท กลยุทธในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน การจัดการสภาพคลองและนโยบายหลัก
ของรัฐบาลในการควบคุมสถาบันการเงิน ทฤษฎีการจัดการและการกําหนดราคากลุมสินทรัพยและทฤษฎีการลงทุน
สมัยใหม (Modern Portfolio Theory)
The course describes the nature, role, and operation of institutions and instruments
in financial markets. Topics also cover current developments in the financial services industry,
government’s policies towards controlling financial institutions, institutional setting under Modern
Portfolio Theory and analyzes the characteristics and properties of the important financial assets.
FINA 524

ตราสารอนุพันธ (Derivatives)
2(2-0-4)
ศึกษาทฤษฎีการประเมินคาสัญญาสิทธิ์และการซื้อขายลวงหนา ตลอดจนกลไกและเทคนิคของตลาด
เครื่องมือทางการเงิน ประเภทและชนิดตางๆ ของสัญญาสิทธิ์และการซื้อขายลวงหนา เชน สัญญาสิทธิ์ และสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หุนสามัญ สินคาโภคภัณฑ รวมถึงบทบาท กลไก และแนว
ปฏิบัติของตลาดที่เกี่ยวของ ตลอดจนการใชกลยุทธในการปองกันความเสี่ยง และการเก็งกําไร เพื่อนําไปประยุกตใชใน
การจัดการธุรกิจ สวอป (SWAP) และการลงทุนทางเลือก (Alternative Investment)
Develops an understanding of financial derivative instruments and their applications
to corporate strategy and risk management. Topics include the use of options, futures, swaps and
other financial instruments for hedging price, interest rate, currency risks and alternative
investments.
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FINA 525

การประกันภัย (Insurance)
2(2-0-4)
ศึกษาการวิเคราะห และวางแผนบริหารความเสี่ยงโดยการประกันภัย ความเปนมาและแนวคิ ด
เบื้องตนในการประกันภัย ความสําคัญของการประกันภัยตอผูเอาประกัน รูปแบบการประกันภัย รูปแบบและประเภท
ของการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย บทบาทของบริษัทประกันภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันภัย
The course aims to provide students with fundamental knowledge in areas of risk
management and provide a basis for roles, professional practices, types, regulations, and code of
conduct as practiced in various insurance industries.
FINA 526

การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ความเปนมาและรูปแบบของการควบรวมกิจการ ประเภทของการควบรวม
กิจการ วิธีการควบรวมกิจการ ขอดี ขอเสีย สาเหตุของการควบรวมกิจการ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการควบ
รวมกิจการ รูปแบบและประโยชนของการควบรวมกิจการ ความสําคัญของการควบรวมกิจการในเศรษฐกิจยุคปจจุบัน
A study of the meaning, formats and types of merger, methods of merging, the
advantages and disadvantages of the merger, factors contributing to the success of the merger,
types and benefits of the merger, the importance of mergers and acquisitions in today's economy.

FINA 527

การจัดการการเงินระหวางประเทศ (International Financial Management) 2(2-0-4)
ศึก ษาความหมายและความสํา คั ญของธุ รกิ จ การเงิ นระหว า งประเทศ การจัด การธุร กิ จระหว า ง
ประเทศ ศึกษาเศรษฐศาสตรการเงิน กลไกการแลกเปลี่ยน ตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน ประเภทของระบบอัตรา
แลกเปลี่ยน ระบบการเงินของประเทศ ตลาดเงินระหวางประเทศ ตลาดทุนระหวางประเทศ การบริหารการเงินสําหรับ
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ การบริหารการเงินสําหรับบริษัทขามชาติ ปญหาดุลการชําระเงินและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจตอธุรกิจระหวางประเทศ
A study of the meaning and importance of international finance, international
business management, financial economics, exchange mechanism, the exchange rate and its system,
country's financial system, international money market, international capital markets, financial
Management for international trade, financial management for multinational corporations, and
problems of the balance of payments and economic impact on international business.
FINA 528

สัมมนาทางดานการเงิน (Seminar in Finance)
3(3-0-6)
ศึกษาในหัวขอเฉพาะดานทางการเงินที่อาจารยหรือสถาบันกําหนดใหพรอมทั้งการนําเสนอหนาหอง
บรรยายเปนกลุม/ทีมของนักศึกษา โดยเปดโอกาสใหมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง
A study on particular topics in finance or teacher-assigned topics for presenting as
group or team with the opportunity to debate ideas widely.
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MGMT 510

การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
3(3-0-6)
ศึกษาการวิเคราะหปญหาและประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยระบุจุด
แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาส และอุ ป สรรค เพื่ อ การกํ า หนดทิ ศ ทางและจุ ด มุ ง หมายทางกลยุ ท ธ ใ ห เ หมาะสมกั บ กํ า ลั ง
ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การวางแผน กลยุทธขององคการทั้งกลยุทธระดับองคการ กลยุทธ
ระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมการปฏิบัติจริงใหเปนไปตามแผนกล
ยุทธที่วางไว โดยใชการศึกษาจากกรณีตัวอยางทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน
Study analysis and evaluation of internal and external environment by identifying
the strengths, weaknesses, opportunities and threats in order to develop effective strategies which
suit the organization’s capacity and limited resources. The focus will be on strategic planning for all
levels within organizations and controlling of strategic implementations to meet the plans. Real
business case studies will be discussed throughout the course.
MGMT 511

การจัดการดานปฏิบตั ิการ (Operations Management)
3(3-0-6)
ศึกษาระบบการปฏิบัติการ กลยุทธการผลิต การจัดโครงสรางองคการของฝายผลิต การออกแบบ
การวางระบบ การใชเทคโนโลยีในการผลิต การวางแผนและการกําหนดตารางการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง
การจัดซื้อ การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุมคุณภาพและปริมาณ มาตรฐานสินคาและบริการ การบํารุงรักษา
อุปกรณ การบริหารความปลอดภัย จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
To study the operating system, production strategies, and the organizational
structure of the design and production departments. Topics also include the use of technology in
production, production planning and scheduling, locating, planning, purchasing, inventory control,
the quality and quantity, standard products and services, equipment maintenance, security, risk
management, ethics and social responsibility and the environment.
MGMT 512

การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
(Human Resource Management Leadership and Organizational Behavior)
ศึกษาความหมายของภาวะผูนาํ ทฤษฎีภาวะผูน ํา คุณสมบัติของการเปนผูน ําทีด่ ี การบริหารความ
ขัดแยง จริยธรรมของผูนํา รูปแบบภาวะผูน ําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Model Leadership)
ภาวะผูน ําแบบสรางสรรค (The Formative Leadership) การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารคนเกง
(Talent Management) การวางแผน การออกแบบโครงสรางขององคการ และการควบคุมภายในองคการ
By successfully completing this course, students will be able to define Definition of
Leadership,Theories of Leadership, Qualification of Effective Leader, Managing Conflict, Ethical
Leadership and Social Change Model Leadership,The Formative Leadership, Human
Resource Management Planning ,Talent Management, Planning and Designing of Organization
Structure , Internal Organizational Control
MGMT 513

สัมมนาธุรกิจ (Business Seminar)
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ศึกษาการจัดการธุรกิจจากปรากฎการณทางธุรกิจปจจุบันในมิติตางๆ โดยการศึกษาจากกรณีศึกษา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ การนํานักศึกษาทัศนศึกษาดูงานภาคปฏิบัติในองคกรธุรกิจ มอบหมายใหนักศึกษาได
นําเสนอกรณีศึกษาที่นาสนใจเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผูสอนที่เนนการ
วิเคราะหปญหาทางธุรกิจและดําเนินธุรกิจองครวม ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานการสื่อสารและการพัฒนา
บุคลิกภาพ
This course provides an extensive discussion of business management phenomena
in a different dimension through the case studies from within the country and abroad. Students will
be brought to a study-visit in business organization. Students will be assigned to present interesting
cases under the supervision of an instructor in which will focus on the analysis of holistic business
problems, through proper preparation for effective communication and personality development.
MGMT 514

จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององคกรธุรกิจ
1(1-0-2)
(Ethics and Corporate Governance)
ศึกษาความหมาย ความเปนมา และประโยชนของธรรมาภิบาล องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
ศึกษาความหมายและประโยชนของจริยธรรมทางธุรกิจ ศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจของนักธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงาน
ศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจที่มีตอพนักงาน ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม การพัฒนาและการสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
A study of the meaning, benefits and the principles of good governance, covering
the meaning and benefits of business ethics of managers and employees, consumers, the
environment. The development of ethics in business organizations and the creation of professional
ethics will also be discussed.
MGMT 515

ศาสตรและศิลปของการจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง
1(1-0-2)
(Art and Science of Managing Conflict and Negotiation)
ศึกษาทฤษฎี และกระบวนการของการจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรองในองคการ กรอบ
ความคิดในการวิเคราะหความขัดแยงและเทคนิคสําหรับการแกปญหาความขัดแยง บทบาทของผูบริหารในการจัดการ
ความขัดแยง มิติของความขัดแยงรวมถึงพลวัตดานจิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล องคการและวัฒนธรรม การ
ประนีประนอมและการตัดสินชี้ขาด การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การเจรจาตอรองกับผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม
Study the theory and process of conflict management and negotiation in the
organization, conceptual framework for analyzing conflict and techniques for conflict resolution, the
role of administrators in conflict management. Study the dimensions of the conflict, including the
dynamic relationship between individual psychology, organization and culture of conciliation and
arbitration, strategy implementation and the fair negotiations with counterparts.
MGMT 516

การจัดการกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise Management)
1(1-0-2)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการเปนผูประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ศึกษาลักษณะของกิจการเพื่อสังคม ความแตกตางระหวางกิจการเพื่อสังคมกับความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม
พรอมศึกษาตัวอยางกิจการที่มีการจัดการเพื่อสังคม
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Study the meaning and importance of entrepreneurship for social enterprise. Study
the nature of the social enterprises, the difference between social enterprise and corporate social
responsibility, with examples of companies that have managed as social enterprises.
MGMT 540

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 2(2-0-4)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ อันจะเปนประโยชนในการจัดการเนื้อหาวิชา
ครอบคลุมถึงการวิเคราะห การออกแบบ และองคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบเหลานั้น บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองคการ สภาพแวดลอม
ภายนอกองคการ และผลกระทบตอ สารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกตใชระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ
งานตางๆ รวมถึงระบบสํานักงานอัตโนมัติดว
A study of concepts related to management information systems covering the
analysis, design and the elements of information systems and the relationships between those
elements. The focus will also be on roles and responsibilities of information systems within the
organization, external environment and the impact to information including to the application for
decision-making tasks through office automation systems.
MGMT 541

การประกอบการและการสรางสรรคเชิงธุรกิจ
2(2-0-4)
(Entrepreneurship and Creativity in Business)
ศึกษาความหมายและแนวทางในการเปนผูประกอบการและการเสริมสรางความคิดสรางสรรค
คุณลักษณะของผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ เพื่อใหผูบริหารมีความคิดริเริ่มที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง หรือใช
แนวทางของผูประกอบการมาเสริมสรางประสิทธิภาพในองคการ ปญหาของธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาด
ยอม การวิ เคราะห สภาพแวดล อมและการแสวงหาโอกาสทางธุร กิจ การจัด ทํา แผนธุ รกิ จ ตลอดจนการประยุก ต
แนวความคิดของผูประกอบการ การใชกรณีศึกษาเพื่อชี้ใหเห็นถึงปญหาและแนวทางแกไข
The comprehensive course about the concept of entrepreneurship and creativity
development, characteristics of successful entrepreneurs and their approaches to enhance the
performance of large, medium and small organizations. The environment factors affecting business,
opportunities, business plan, application of the entrepreneurial concepts will be discussed using
case studies to point out the problems and solutions.
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MGMT 542

ความเสี่ยงและการจัดการในสภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management) 2(2-0-4)
ศึก ษาเกี่ ยวกั บแนวคิด และกระบวนการในการจัด การภาวะวิ กฤตและความเสี่ ย งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชนโดยพิจารณาตัวแบบการจัดการในลักษณะองครวม เนื้อหาหลักครอบคลุมถึงวิกฤตการณและ ความเสี่ยงใน
ระดับ นโยบายและระดั บปฏิ บัติ ศึ ก ษาแนวทางและกลยุ ทธ การจัด การภาวะวิกฤตซึ่ งเปน ผลมาจากพลวั ตการ
เปลี่ ยนแปลงและความผั นผวน ทั้ งจากป จจั ยภายในและภายนอกองคการ ศึ กษากระบวนการวางแผนจัด การ
วิกฤตการณโดยบูรณาการแนวคิดกับการปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศ และ
การสังเคราะหบทเรียนเพื่อแสวงหาโอกาสและแนวทางปองกันแกไขจากภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
The concept and process of crisis and risk management in public and private sector
based on self-management in a holistic way. The content covers the crises and risks at the policy
level and operational level. Study the guidelines and strategies to manage the crisis that is a result
of dynamic, changes and volatility dynamics both internal and external factors. This course will also
cover crisis management planning process by integrating concepts with practical situations and case
studies, both domestic and abroad. Analysis of lessons learned and opportunities for the prevention
of crisis and risk.
MGMT 543

การจัดการขามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Management)
2(2-0-4)
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ รู ป แบบ และการจั ด การระหว า งประเทศ วั ฒ นธรรมองค ก าร
กระบวนการในการจัดการขามวัฒนธรรม ตลอดจนวิเคราะหกรณีศึกษาการจัดการธุรกิจขามชาติ
Study the meaning and models of international management, organizational culture,
and the process of cross-cultural management along with the analysis of case studies of
multinational business management.
MGMT 544

การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อชวยพัฒนาองคการในสภาวะแวดลอม
ปจจุบนั เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งศึกษาออกแบบองคการและเครื่องมือที่นําไปใช ในการเปลี่ยนแปลง ศึกษา
ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการการพัฒนาองคการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงองคการ
A study of concepts and procedures for change management to help develop
companies to adapt to a modern, rapidly changing environment including of organizational design
and the tools for handling the changes. The focus will be on meaning, importance and process of
organizational development and a case study on organizational changes.
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MGMT 545

องคการแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
2(2-0-4)
(Learning Organization and Knowledge Management)
ศึกษาลักษณะและองคประกอบขององคกรแหงการเรียนรู แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาองคกร
ธุรกิจไปสูองคกรแหงการเรียนรู ลักษณะของความรูในองคกรธุรกิจ แนวคิด แนวทางและบทบาทของการจัดการความรู
ในองคกรธุรกิจ เทคโนโลยีสําหรับการจัดการความรู กรณีศึกษาเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูใน
องคกรธุรกิจ
MGMT 545

Learning Organization and Knowledge Management
2(2-0-4)
This course elaborates the characteristics and components of a learning organization.
The concepts, ideas and models for developing a business into a learning organization, the role of
knowledge management in enterprises, technology for knowledge management, case studies on
organizational learning and knowledge management in enterprises.
MGMT 546

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
2(2-0-4)
(Logistics and Supply Chain Management)
ศึกษาแนวคิดโลจิสติกสและซัพพลายเชน การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส การจัดการวัสดุ การ
ประมวล คําสั่งซื้อ สินคาคงคลัง การขนสง คลังสินคาและการเคลื่อนยาย บรรจุภัณฑ และการบริการลูกคา เทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารโลจิสติกสภายใตภาวะการณแปรเปลี่ยน การจัดการตนทุนรวมต่ําสุด กลยุทธการจัดการโลจิ
สติกสเพื่อสรางมูลคา ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกคาและการทํากําไรสูงสุดในระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน
A study which provides the concept of logistics and supply chain, logistics
management activities, materials management, order processing, inventory, transportation,
warehousing and transportation, packaging and customer service, information technology, logistics
management in the changing circumstances at the lowest cost. Focus will also be on how logistics
management can help create value, performance, customer satisfaction and maximum profitability
in logistics and supply chain.
MGMT 547

การจัดการความตอเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management) 2(2-0-4)
ศึกษาเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic Management Process) การ
วิเคราะหผลกระทบของปจจัยเสี่ยงและเหตุการณไมพงึ ประสงคตอธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) การ
ออกแบบยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับความตองการขององคกร การนํายุทธศาสตรมาจัดทําแผน Business Continuity
(BC) ที่สามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง การทดสอบแผน รวมถึงการปรับปรุงแผนใหเปนปจจุบัน
A study of holistic management process, Business Impact Analysis: BIA, designing
strategies to suit the needs of the organization, the strategic plan for the Business Continuity (BC)
that can be used in practical testing as well as improvements to make the plan up-to-date.
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MGMT 548

สัมมนาทางการจัดการ (Seminar in Management)
3(3-0-6)
ศึกษาในหัวขอเฉพาะดานทางการจัดการเพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํางานเปน
ทีม โดยประมวลความรอบรูในทุกวิชานํามาประยุกตแกปญหาและพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการกําหนดทิศทางและยุทธวิธีที่
เหมาะสมในอนาคตใหกับธุรกิจ
A discussion of particular topics in business management through exchanging of
opinions and team working with pools of applied knowledge to solving problem and developing
business as well as the setting the right directions and strategies for the future of business.
MKTG 510

การจัดการการตลาดสมัยใหม (Modern Marketing Management)
3(3-0-6)
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม กระบวนการทางการตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอม การ
พิจารณาโอกาสและอุปสรรค การวางแผนและการกําหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธและปจจัยความสําเร็จ การพัฒนา
สวนประสมทางการตลาด และการดําเนินการจัดการทางการตลาดมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการ
วิเคราะหปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาขอสรุปเปนแนวทางการแกไขปญหา
Study the concept of modern marketing, marketing process, environment analysis,
opportunities and threats, planning and policy making, strategies and success factors, development
of marketing mix and social responsible marketing. The course includes analysis of issues and
conclusions to find resolutions.
MKTG 530

กลยุทธผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Strategy)
2(2-0-4)
ศึกษาถึงแนวคิดการจําแนกผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การออกแบบ
และบรรจุผ ลิตภัณฑ นโยบายตราสินคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ สาเหตุของผลิตภัณฑ ที่ลมเหลว และวิธีการ
หลีกเลี่ยง การกําหนดราคา ปจจัยที่มีผลตอการกําหนดราคา กลยุทธและเทคนิคการตั้งราคาใหสอดคลองกับสภาพการ
แขงขัน
To study the classification of products, new product development, product life
cycle, product design and packaging, brand policy, product positioning, the cause of product’s
failures and how to avoid them. The factors that influence pricing, strategic pricing, and competitive
pricing will be discussed.
MKTG 531

กลยุทธการขายและการจัดจําหนาย (Sales and Distribution Strategy) 2(2-0-4)
ศึกษาบทบาท ขอบเขต หนา ที่และความรั บผิ ดชอบของการจั ดการงานขายโดยนํ าแนวคิด ดา น
การตลาดสมัยใหมในการกําหนดกลยุทธการขายใหสอดคลองกับกลยุทธการตลาด การประสานงาน การวางแผนและ
การพยากรณการขาย การจัดองคการการขาย การแบงเขต และการกําหนดโควตาการขาย การบริหารจัดการบุคลากร
ดานการขาย ระบบการจัดจําหนาย การขนสง การเก็บรักษาสินคา การควบคุมสินคาคงคลังการวิเคราะหและควบคุม
ระบบการแจกจายสินคา การบริหารและจัดการชองทางการตลาดเพื่อการจัดจําหนาย
To study the roles and responsibilities of sales management in the context of
modern marketing strategy in order to develop sales strategy along with coordination, planning and
sales forecasting, distribution area allocation, sales quotas, sales management, distribution systems,
transportation and storage, inventory control system analysis and control of product distribution,
management and marketing channels for distribution.
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MKTG 532

กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2(2-0-4)
(Integrated Marketing Communication Strategy)
ศึกษาถึงทฤษฎี แนวความคิด หลักการ ประโยชนและเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ รวมถึงปญหาและอุปสรรคของการใชเครื่องมือตางๆ กระบวนการการสื่อสารการตลาดที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย
ทั้งหมด การสื่อสารการตลาดสําหรับวิสัยทัศนระยะยาว การสรางความสัมพันธเชิงบวกกับลูกคา การสื่อสารจาก
ภายนอกสูภายใน สวนประสมทางการตลาด ขั้นตอนการวางแผน
Theory and application of the modern integrated marketing communication
functions. Factors influence planning and decision-making will be reviewed. Developing a marketing
communication plan, setting communication goals, preparing creative copy, planning media,
determining methods and communication budget.
MKTG 533

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Analysis)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวทางการวิเคราะหและอธิบายถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้อสินคาและบริการของ
ผูบริโภค ศึกษาทางดานจิตวิทยา เศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอปฏิกิริยาการบริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค
To explain and analyze the consumer behavior and motivation towards making
purchase of products and services. The study focuses on psychology, socio-economic factors
affecting the reaction of consumers and consumer buying decision process.

MKTG 534

กลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม
2(2-0-4)
(Marketing Strategies Through New Media)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม แนวทางการวางแผน
กลยุทธทางการตลาดโดยใช 8P’s ปจจัยในการพิจารณาเลือกลูกคา Brand Equity วิวัฒนาการของการตลาดสู
การตลาดสมัยใหม แนวทางในการจัดการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม ประเภทของสื่อสมัยใหมที่ใชกันแพรหลาย
กรณีศึกษาองคการที่ใชการสงเสริมการตลาดสมัยใหม
To Study the meaning and importance of the marketing promotion through new
media, marketing strategy using the 8P’s, factor in determining the evolution of our brand equity,
marketing to the modern markets, approach in dealing with new media marketing, and the types of
media that are widely used. The case studies of companies of which the strategies utilize new
media will be discussed.
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MKTG 535

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม
2(2-0-4)
(Electronic Commerce and Modern Technology Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการเปลีย่ นแปลงองคกร ตลาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเทคโนโลยีสนับสนุนพืน้ ฐาน เวิลดไวดเว็บ เครือขายสังคม
หลักการออกแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจ การตลาดอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหเว็บ ความเชื่อถือ ความ
เปนสวนตัว และความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบที่มตี อสังคมและจริยธรรมในการดําเนินงาน
Study the role of information technology and how it changes the organizations,
markets, industries, economics, and society. E-commerce, E-business, infrastructure management,
supporting technology, websites, social networks, design principles of electronic commerce,
business models for electronic markets, web analytics, privacy and safety, including the impact on
society and ethics in operation will be discussed
MKTG 536

การจัดการกิจกรรมการตลาด (Event Marketing Management)
2(2-0-4)
ศึกษาทฤษฎี แนวความคิด หลักการ ประโยชน และเครื่องมือตางๆ ของกิจกรรมการตลาด อัน
ประกอบดวยเครื่องมือที่ถายทอดความเปนตัวตนของตราสินคา (Brand Experience) การสื่อสารถายทอดผาน
กิจกรรม การเลื อกกลุ ม เปาหมายในแนวลึก และเครื่ องมื อผสมผสานเพิ่มแรงผลั กสูกลุม เปาหมายได อยางมี
ประสิทธิผล (Lead, Support, Amplification for any IMC Tools)
A study of theories, concepts, principles and tools for marketing activities. It consists
of methods to convey the brand experience by communicating through activities, in-depth targeting
and incorporating additional momentum to the target audience effectively (Lead, Support,
Amplification for any IMC Tools).
MKTG 537

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และวิธีการจัดการความคิดสรางสรรค ตลอดจนกระบวนการอัน
กอใหเกิดความคิดสรางสรรค ที่สงเสริมสนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององคการ โดยใชเทคนิคการจัดการที่
เหมาะสม รวมทั้งกรณีศึกษาที่มีการจัดการความคิดสรางสรรคทางการตลาด
To study the meaning, importance and methods of managing creativity, along with
creativity development process that promote and enhance the effectiveness of the organization by
using proper techniques including case studies of creative and marketing.
MKTG 538

สัมมนาทางการตลาด (Seminar in Marketing)
3(3-0-6)
ศึ ก ษาในหั ว ข อเฉพาะด า นทางการตลาดที่ อาจารย หรื อ สถาบั น กํ า หนดให โดยอาศั ย วิ ธี ก ารอั น
เหมาะสมภายใตการแนะนําของอาจารยผูสอน โดยมีการนําเสนอหนาหองบรรยายเปนทีมของกลุมนักศึกษา และให
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
An extensive discussion of particular marketing topics assigned by the institution or
a teacher using appropriately methods under the guidance of an instructor and present to the class
on a teamwork basis with the opportunity to debate, discuss the ideas and resolutions to the
problems that may arise.
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา*
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใหมีโลกทัศนกวางไกล เขาใจ และรูเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย สังคมโลก และเปนผูมีความรอบรูทางวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต
ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม และเขาใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหารการศึกษาใหเขาใจ ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับชีวิตในมิติตาง ๆ ดานสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในประชาคม
ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก
3. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะของผูบริหารการศึกษาใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาใน
กระบวนการวิจัย มีความสามารถในการวิเคราะหผลการวิจัย และใชกระบวนการวิจัยในการ
แกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิ
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โครงสรางของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
กําหนดเปน 2 แผน แตละแผนมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
1. แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ
2. แผน ข ทําการคนควาอิสระ

จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข

รายละเอียด
1. หมวดวิชาพืน้ ฐานการศึกษา
2. หมวดวิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก
3. วิทยานิพนธ
4. การคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

6 หนวยกิต
18 หนวยกิต
15 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
36 หนวยกิต

6 หนวยกิต
24 หนวยกิต
15 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
36 หนวยกิต

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 6 หนวยกิต ดังตอไปนี้
1. EDUC 511 ความสัมพันธระหวางการศึกษากับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Relationship between Education and Economics, Society, Politics and Culture)
2. EDUC 512 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา (Research Methodology in Education) 3(2-2-5)
หมายเหตุ เงื่อนไขการศึกษา สําหรับหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
นักศึกษาทุกคนจะตองเรียนวิชา ในหมวด ก. ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด

ก. วิชาเสริมพื้นฐานบังคับเรียนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร ไมมีหนวยกิต (0)*
EDUC 501 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Fundamental English for Graduate Studies)

0(0-0-0)

* ยกเวนกรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษTOEFL/IELTS/CMU-e-TGS หรือผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ข. สําหรับผูที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษา จะตองสอบผานความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหได
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ตามเกณฑที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด กรณีสอบไมผานเกณฑจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดย
ไมนับหนวยกิต
1. EDUC 502 ปรัชญาการศึกษาและระบบการศึกษาไทย (Philosophy and Thai Education)
2. EDUC 503 พื้นฐานจิตวิทยาการศึกษา (Fundamental Psychological Education)
3. EDUC 504 หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา (Measurement and Evaluation Principles)

2. หมวดวิชาเอกบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

15 หนวยกิต ดังตอไปนี้

1. EDAD 511 หลักการบริหารและการจัดองคการทางการศึกษา
(Principles of Educational Administration and Organization)
2. EDAD 512 การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
(Curriculum Development and Instructional Management)
3. EDAD 513 เศรษฐศาสตรและการจัดการทรัพยากรการศึกษา
(Economics and Educational Resources Management)
4. EDAD 514 ผูนําทางการศึกษายุคใหม (Educational Leader in Modern Age)
5. EDAD 515 สัมมนาการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

3. หมวดวิชาเอกเลือก
• แผน ก แบบ ก 2 3 หนวยกิต และ แผน ข 9 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
1. EDAD 538 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
3(3-0-6)
2. EDAD 539 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในอาเซียน
3(3-0-6)
(Comparative Study of ASEAN Education System)
3. EDAD 540 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรูทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Technology for Knowledge Management in Education Administration)
4. EDAD 541 นโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Policy and Planning for Educational Quality Development)
5. EDAD 542 การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Administration of Basic Education)
3(3-0-6)
6. EDAD 543 การบริหารการอุดมศึกษา (Higher Education Administration)
3(3-0-6)
7. EDAD 544 บริหารสถาบันการศึกษาเพือ่ ความเปนเลิศ
3(3-0-6)
(School Administration for Excellence)
8. EDAD 545 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
st
(Education Administration in 21 century)
9. EDAD 546 หลักการศาสนากับการจัดการคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Religious Principles and Educational Quality Management)
10.EDAD 547 การบริหารการศึกษานอกระบบ
3(3-0-6)
(Non–Formal Education Administration)
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11.EDAD 548 การวิเคราะหระบบงานและการพัฒนาองคการทางการศึกษา
(Analysis and Development of Educational Organization)
12.EDAD 549 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(Innovation and Information Technology of Education
13.EDAD 550 ทักษะชีวิต (Life Skill)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)

4. วิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 2
1. EDAD 599 วิทยานิพนธ (Thesis)

12 หนวยกิต

5. การคนควาอิสระ
แผน ข
1. EDAD 598 การคนควาอิสระ (Independent Study)

6 หนวยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
*EDUC 501 พื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
(0) *EDUC 501 พื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
EDUC 511 ความสัมพันธระหวางการศึกษา
3
EDUC 511 ความสัมพันธระหวาง
กับเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษากับเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรม
การเมือง และวัฒนธรรม
EDUC 512 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
3
EDUC 512 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา
EDAD 511 หลักการบริหารและการจัด
3
EDAD 511 หลักการบริหารและการจัด
องคการทางการศึกษา
องคการทางการศึกษา
EDAD 512 การพัฒนาหลักสูตร และการ
3
EDAD 512 การพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
รวม
12
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
EDAD 513 เศรษฐศาสตรและการจัดการ
3
EDAD 513 เศรษฐศาสตรและการจัดการ
ทรัพยากรการศึกษา
ทรัพยากรการศึกษา
EDAD 514 ผูนําทางการศึกษายุคใหม
3
EDAD 514 ผูนําทางการศึกษายุคใหม
EDAD 515 สัมมนาการบริหารการศึกษา
3
EDAD 515 สัมมนาการบริหารการศึกษา
EDAD 599 วิทยานิพนธ
EDAD 598 การคนควาอิสระ
รวม
9
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
EDAD 599 วิทยานิพนธ
12
EDAD …… วิชาเอกเลือก
EDAD …… วิชาเอกเลือก
3
EDAD …… วิชาเอกเลือก
EDAD …… วิชาเอกเลือก
EDAD 598 การคนควาอิสระ
รวม
15
รวม

รวมตลอดหลักสูตร

36

รวมตลอดหลักสูตร

หนวยกิต
(0)
3

3
3
3
12
หนวยกิต
3
3
3
9
หนวยกิต
3
3
3
6
15

36

* รายวิชาเสริมพืน้ ฐานบังคับเรียน ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษากําหนด

คําอธิบายรายวิชา
EDUC 501

พื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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(Fundamental English for Graduate Studies)
ศึกษาขอเขียนทางวิชาการ โดยเนนเทคนิคการอานจับใจความสําคัญและการอานเชิงวิเคราะหจาก
บทความ ขอเขียน และบทคัดยองานวิจัยรวมทั้งลักษณะการเขียน เพื่อใชประโยชนในการเรียนรูรายวิชาในสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
A study of academic writing based on skills in reading comprehension and
analytical reading from articles, reviews, and abstracts of research as well as writing styles beneficial
to learning each subjects in the educational administration program.
EDUC 502

ปรัชญาการศึกษาและระบบการศึกษาไทย
2(2-0-4)
(Educational Philosophy and Thai Educational System)
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความเชื่ อ และปรั ช ญาที่ มี อิท ธิ พ ลต อการจั ด การศึ กษาของไทย วิ วั ฒ นาการจั ด
การศึกษาระบบการศึกษาและโรงเรียนประเภทตางๆ หลักการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเสมอภาคและมี
ประสิทธิภาพ
A study of concepts, beliefs, and philosophies that influence Thai educational
administration; an understanding of the evolutions in educational systems and school categories; a
learning of principles on the quality management related to equality and effectiveness.
EDUC 503

จิตวิทยาพื้นฐานทางการศึกษา (Fundamental Psychology in Education) 2(2-0-4)
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ห ลั ก การพื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา เน น หลั กจิ ต วิ ท ยาที่ เกี่ ย วข องกั บ
พัฒนาการมนุษย ความแตกตางระหวางบุคคล บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัว การเรียนรู การรับรู และ
แรงจูงใจ โดยมุงใหเกิดความสัมพันธระหวางหลักการทางจิตวิทยากับกระบวนการจัดการศึกษา
A study and analysis of basic principles on psychology in education focused
on psychological functions relevant to human development; a difference am ong people,
characters, mental health as well as adaptation, learning, perception, and motivation based on a
relationship between psychological principles and education process.
EDUC 504

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
2(1-2-3)
(Educational Measurement and Evaluation)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงคทางการศึกษา
และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เทคนิคการสรางและการเลือกใชเครื่องมือในการวัดผล และประเมินผลการศึกษา การ
วิเคราะหคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา หลักสําคัญในการประเมินผลการศึกษา

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 226 -

EDUC 511

ความสัมพันธของการศึกษากับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Relationship between Education and Economics, Society,
Politics and Culture)
ศึกษาและวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี ความสัมพันธ และผลกระทบระหวางการศึกษากับ เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการบริหารการศึกษา ใชเปนหลักในการบริหารและจัดการ
ทางการศึกษา
A study and analysis of principles, theories, relationships and effects among
education, economy, society, politics, and culture to design a strategy of educational administration
as a guideline in the educational administration and management.
EDUC 512

ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (Research Methodology in Education)
3(2-2-5)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา การกําหนดปญหาและตัวแปร ในการวิจัย
การเขียนโครงการวิจัย การเลือกใชสถิติในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การเขียน
รายงาน และการเผยแพรผลงานวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย
A study of concepts, theories, and research methodology in education, defining
problems and variables for research writing or project writing with a choice of research statistics,
analyzing data, summarizing, discussing research findings as well as a research writing and
presentation including researcher’s ethics.
EDAD 511

หลักการบริหารและการจัดองคการทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Principles of Educational Administration and Organizational)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการจัดองคการสมัยใหม ศึกษาโครงสรางและระบบการบริหาร
การศึกษาไทย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชิงการกระจายอํานาจการบริหารไปสูเขตพื้นที่และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปญหาและอุปสรรค การประยุกตใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมระหวางองคกร ผูปกครอง ชุมชน และ
ทองถิ่น
A study of principles and modern theory of organizational management with
a focus on studying a Thai structure and educational system; a method of administration
decentralized to local authorities; and solutions with applying a participation from organizations,
parents, communities and local stakeholders.
EDAD 512

การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
3(3-0-6)
(Curriculum Development and Instructional Management)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและ การ
เรียนการสอน โดยวิเคราะหวิธีสอน กลยุทธทางการสอนและการประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
A theory of curriculum development with a research for development of curriculum
and instruction by a focus on an analysis of instructional strategy and pedagogical approach to
apply for a teaching and learning method.
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EDAD 513

เศรษฐศาสตรและการจัดการทรัพยากรการศึกษา
3(3-0-6)
(Economics and Educational Resources Management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและการจัดองคการทรัพยากรการศึกษา การวิเคราะหความ
เปนไปไดของโครงการ การจัดสรรงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การลงทุนทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เงินอุดหนุน
และเงินประเภทอื่นๆ ที่ใชในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
A theory of economics and educational resources management with an analysis of
feasible implementation in project and budget allocation based on outcomes; a study of
investment of state and private sectors, subsidy and other funds for educational resources
management.
EDAD 514

ผูนําทางการศึกษายุคใหม (Educational Leader in Modern Age)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา ประเภทของผูนําทางการศึกษา เพื่อปรับบทบาท
คุณลักษณะ พฤติกรรมสําคัญ คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนําใหเขากับโลกยุค
ใหม สามารถประยุกตใชภาวะผูนํายุคไรพรมแดนกับสภาพการณของโลกยุคดิจิตอล
A theory of leadership in the context of new role, characterization, essential
behavior, ethics, and morality with a focus of building a leadership for a modern age in order to
apply the borderless leadership to be in the world of digital era.
EDAD 515

สัมมนาการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration) 3(1-4-4)
ศึกษาและวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญทางการบริหารการศึกษา แนวโนมสภาพปญหาที่สําคัญ
ทางการบริหารการศึกษา และแนวทางแกไข การนําผลการวิจัยมาประยุกตในการแกปญหาทางการบริหารการศึกษา
ตลอดจนการคนหาแนวทางใหมๆ ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา
An analysis study of educational administration problems and essential contexts
with a search of solutions as well as new possible methods to apply for the development of
educational administration.
EDAD 538

การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย การนําหลักพฤติกรรมศาสตรมาใชใน
การบริหาร เขาใจนโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร เรียนรูบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย วิเคราะหแนวโนมและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อความเปนเลิศทางการศึกษา
A theory of human resources management with a concept of behaviorism to
apply for management; understanding policies, laws, rules and regulations about management;
learning roles and duties of administrators in managing human resources; analyzing trends and
directions in developing human resources for educational excellence.

EDAD 539

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในอาเซียน
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(Comparative Study of ASEAN Education System)
วิเคราะหการจัดการศึกษาของทองถิ่นกับการจัดการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่ออนุรักษ พัฒนา
และประยุกตใหสอดคลองกั บพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ เปรีย บเทียบระบบการจัดการศึกษาในทุกระดั บ
วิเคราะหสัมฤทธิ ผล ที่ตอบสนองต อสังคม เศรษฐกิ จ การเมืองในภู มิภาคอาเซียน เพื่อกําหนดทิศทางและพัฒนา
การศึกษาที่มีศักยภาพในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
An analytical study of local education and ASEAN education in order to consider a
conservation, development, and applicability in accordance with National Education Act with an
analysis of education management in every level and of effectiveness responding social, economic,
and political functions in the ASEAN region, which will be a directional and developmental
potentiality of the competitiveness with other countries in the region.
EDAD 540

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรูทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Technology for Knowledge Management in Education Administration)
ศึกษาทฤษฎีการจัดการความรู การประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแบบในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย สรางเครือขายเพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรู ประยุกตหลักการจัดการความรูสูเทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
A study of knowledge management with an application of educational
technology for formal, non-formal, and informal education in order to set up learning networks with
applying a concept of knowledge management as suitable to tracking, checking, and assessing an
efficiency of technology in education.
EDAD 541

นโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Policy and Development Planning for Educational Quality)
ศึ กษาวิ เคราะห หลั กการ แนวคิ ด และกระบวนการกํ า หนดนโยบายและการวางแผนการศึ กษา
วิเคราะหนโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัติ องคประกอบดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่
เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น เพื่อการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในระดับทองถิ่น ใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน
A study of analysis on principles, concepts and processes of policy planning in
education with analyzing educational policies by applying policies and plans for practicing based on
economic, social, and political components relevant to education planning through a study of
changes in society and culture in local areas to planning for a development of local education in
compliance with rapid changing contexts in current years.
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EDAD 542

การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Administration of Basic Education)
3(3-0-6)
ศึกษาปรัชญา นโยบาย และจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทและหนาที่
ของเจาหนาที่ระดับตาง ๆ เนนหลักการบริหารและนิเทศงานในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิเคราะหการ
บริหารภายในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของสถานศึกษาในทองถิ่น ทิศทางและแนวโนมใหมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับสภาวการณในปจจุบัน
A study of a philosophy, policies, and objectives of administration in basic
education by learning roles and duties of personnel in each rank with a focus on management and
supervision in the schools of basic education; an analysis of internal management in the schools in
local areas by understanding directions and new trends of basic education administration upon
current situations.
EDAD 543

การบริหารการอุดมศึกษา (Higher Education Administration)
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการในการบริหารการอุดมศึกษา ทั้งในระดับปริญญาและต่ํากวาระดับ
ปริญญา การบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิเคราะหปญหาและแนวโนมใหมการบริหารการอุดมศึกษาเพื่อ
สนองตอบตอการศึกษาในโลกยุคใหม
A theory of higher education and process in administration for both tertiary level
and lower tertiary level; a management of higher education for developing local areas; an analysis
of problems and new trends of higher education administration to respond the education in the
modern age.
EDAD 544

การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
3(3-0-6)
(School Administration for Excellence)
ศึกษาหลักการ วัตถุประสงคและนโยบายการจัดการศึกษาระดับตางๆ วิเคราะหโครงสรางและการ
จัด องค การในการบริ หารการศึ ก ษาระดั บประเทศและระดั บเขตพื้ นที่ การศึกษา การจัด ระบบบริหารงานภายใน
สถาบั น การศึ ก ษาและการประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ใหม ใ นการบริ ห ารให เ หมาะกั บ ประเภท ระดั บ และขนาดของ
สถาบันการศึกษา โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ประยุกตกับการบริหารงาน การประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูก ารรับรองวิทยฐานะของสถานศึกษา
A study of principles, objectives, and policies of education in each level with an
analysis of structure and organization management in the stage of the whole country and each
educational service area and a learning of internal management system and application of new
concepts in management suitable for types, level, and size of educational institutions; an applicable
innovation and technologies for management to respond the quality assurance in order to upgrade
the quality standard to be the accreditation.
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EDAD 545

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
st
(Education Administration in 21 century)
ศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน ความจําเปนการจัดการศึกษาแบบองครวม มีความรวมมือทาง
วิชาการระหวางประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเปรียบเทียบหลักสูตร วิเคราะหจุดเดน จุดดอย หาแนวทาง
การจัดการศึกษาใหครอบคลุมทั้งผูเรียนกลุมพิเศษและกลุมปกติ เนนทักษะเพื่อสรางกระบวนทัศนใหม โดยผสมผสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นใหเขากับบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนอยางรวดเร็ว อันมีผลกระทบ
ตอการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
A study of globalization influence with a need of a holistic education program
dependent on academic co-operation in order to share knowledge and experience, based on a
comparative analysis of strengths and weaknesses to find out a guideline to create a curriculum to
integrate teaching regular and particular groups of learners; a focus of skills to set up a new
paradigm with a consolidation between local wisdom and rapid changing contexts of society,
economics, politics, and information technology which affect a learner-centered education.
EDAD 546

หลักการศาสนากับการจัดการคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
(Religious Principles and Educational Quality Management)
ศึก ษาปรั ชญา หลัก ธรรมของแต ล ะศาสนา เพื่ อเชื่อมโยงกั บการจั ดการคุ ณภาพการศึกษา โดย
ประยุกตใหเหมาะสมกับกระบวนการและธรรมชาติของหลักสูตร ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหรูคุณคาความจริง คุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งจะหลอหลอมใหเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคตอสังคมประเทศชาติและนานาชาติ
A study of philosophy and principles of each religion applicable to educational
quality management by applying for a proper process and nature of curriculum in order to develop
learners to understand real value of life, morality, and ethics with a focus of educating them to
become competent with desirable attributes contributed to the society and nation.
EDAD 547

การบริหารการศึกษานอกระบบ (Non–Formal Education Administration) 3(3-0-6)
ศึกษาหลักการ นโยบาย และจุดมุงหมายในการจัดการศึกษานอกระบบ บทบาทหนาที่ของ
เจาหนาที่การศึกษาระดับตางๆ โดยเนนหลักการบริหารและนิเทศงานในการจัดการศึกษานอกระบบ เขาใจการบริหาร
การศึกษานอกระบบของทองถิ่น วิเคราะหทิศทางและแนวโนมใหมในการจัดการศึกษานอกระบบที่เนนการศึกษาดวย
ตนเองอยางเปนระบบ
A study of principles, policies, and objectives in non-formal education
administration with a focus on roles and duties of administrators in each rank based on concepts of
management and supervision; an understanding of local non-formal education administration with
an analysis of directions and new trends in the systematic autonomy of study.
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EDAD 548

การวิเคราะหระบบงานและการพัฒนาองคการทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Analysis and Development of Educational Organization)
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคการ แนวคิดและทฤษฎีองคการ การพัฒนาการองคการทาง
การศึกษาสมัยใหม วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงาน แนวโนม ปญหาและแนวทางแกปญหา เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองคการรวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
An introduction to theories of organizations focused on a development of
educational organizations in the modern era with analyses of trend of working process, problems,
and solutions for changing and developing organizations as well as related research and studies.
EDAD 549

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Innovation and Information Technology of Education)
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
วิเคราะหปญหา ฝกปฏิบัติและการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขายที่เหมาะสมกับการเรียน
การสอน การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
A theory of educational technology and innovation in terms of a development for
learning quality with problem analyses by practices and applications of innovation and information
technology on networking suitable for teaching and learning through an innovation of learning
management as well as an evaluation.
EDAD 550

ทักษะชีวิต (Life Skill)
3(1-4-4)
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของทั ก ษะชี วิ ต ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การดํ า รงชี วิ ต อย า งปกติ สุ ข
ประยุกตใชทักษะชีวิตในชีวิตประจําวันของตนเอง ครอบครัวและการทํางาน ศึกษาหาทางออกของปญหา และแนวทาง
ปองกันโดยพัฒนาจากกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการแกปญหาไดอยางเหมาะสม
The meaning and importance of life skills needed to live a normal life with an
application of life skills in daily lives, family and work in order to learn how to find solutions of the
problems and approaches of preventing development in a process of thinking, decision-making and
problem-solving in an appropriate way.
EDAD 598

การคนควาอิสระ (Independent Study)
6 หนวยกิต
ศึกษาคนคว าอยา งลึกซึ้ งดวยตนเองในประเด็ นทางการศึกษาโดยการประมวลหลักวิ ชา ความรู
ประสบการณ รวมทั้งขอมูลและผลงานวิจัยเพื่อสืบคนและสรางแนวคิดในการแกปญหาเพื่อการพัฒนาหรือศึกษา
แนวคิดใหมที่สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใชวิ ธีและกระบวนการของการวิจัยภายใตการ
ควบคุมดูแลของที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
An in-depth self-study of education with a comprehensive principle as well as
knowledge and experience by gathering information and related research to search for a new
concept in finding a solution for development or a study of new concept consistent with National
Education Act of which a research methodology and procedure is under advisory supervision.
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วิทยานิพนธ (Thesis)
12 หนวยกิต
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปญหาทางดานการบริหารการศึกษาสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค ทั้ง
ทางดานวิชาการ และวิชาชีพของคนทองถิ่น การนําทฤษฎีและหลักการมาใชในการแกปญหาทางการศึกษา โดยอาศัย
กระบวนการการวิจัย และการฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน เพื่อนํามาพัฒนาการศึกษา
A study and research of problems in educational administration to encourage
a new creativity in both academic and professional areas for local people with theories and
concepts employed for solving educational problems by research process as well as a practice in
thinking and doing competency for developing education.
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต *
วัตถุประสงค

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารภาครัฐใหมีความรู ความสามารถ วิสัยทัศนกวางไกล เขาใจ รูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารภาครัฐใหสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดจริง เปน
ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง และมีจิตสํานึกสาธารณะทีใ่ หความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อยางยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
: Master of Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
: รป.ม.

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: Master of Public Administration
: M.P.A.

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดเปน 2 แผน
แตละแผนมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
1) แผน ก แบบ ก (2) วิทยานิพนธ
2) แผน ข การคนควาอิสระ
3) จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
รายละเอียด
1. หมวดวิชาพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร
2. หมวดวิชาเอก
2.1วิชาเอกบังคับ
2.2วิชาเอกเลือก
3. วิทยานิพนธ
4. การคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก (2)
แผน ข
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต
24 หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
36 หนวยกิต
36 หนวยกิต

∗ หมายเหตุ : อยูระหวางการพิจารณารั
ทราบหลักสูาตงหลั
รจากสํ
รายวิชบาตามโครงสร
กสูตารนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข ไมคํานวณหนวยกิต ดังตอไปนี้
1. PUBA 501

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)

0(2-3-6)

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาไมผานเกณฑทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(คะแนนสอบ TOEFL 450)

หมวดวิชาพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข 6 หนวยกิต
ดังตอไปนี้
1. PUBA 511
2. PUBA 512

1. PUBA 521
2. PUBA 522
3. PUBA 523
4. PUBA 524
5. PUBA 525

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
(Public Administration Theory)
บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตอการจัดการองคการ
(Socio – Politico – Economic Context of Organization Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกบังคับ แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้

องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ
(Organization and Strategic Management)
ภาวะผูน ําและการจัดการภาครัฐแนวใหม
(Leadership and New Public Management))
นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ
(Public Policy and Public Development)
เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรภาครัฐ
(Economics of Public Resources Management)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
(Research Methodology in Public Administration)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก
แผน ก แบบ ก (2) 3 หนวยกิต และ แผน ข 9 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
1. PUBA 531
2. PUBA 532
3. PUBA 533
4. PUBA 534
5. PUBA 535
6. PUBA 536

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร (Seminar in Public Administration)
การจัดการความรูเพื่อการบริหารภาครัฐ
(Knowledge Management for Public Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(Information Technology for Administration)
การบริหารภาครัฐแบบมีสว นรวม (Participatory Public Administration)
การพัฒนาภาครัฐตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(Subsistence Economics Concept for Public Development)
จิตสํานึกสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ
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(Public Awareness and Public Development)
7. PUBA 537 กฎหมายปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
(Public Law and Administrative Court Procedure)
8. PUBA 538 การบริหารและการประเมินผลโครงการ
(Project Evaluation and Project Administration)
9. PUBA 539 การบริหารงานคลังและงบประมาณ
(Fiscal Administration and Budgeting)
10. PUBA 540 การเมืองการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ (Comparative Local Government)
11. PUBA 541 PUBA541 ยุทธศาสตรการพัฒนาในบริบทประชาคมอาเซียน
(ASEAN in the Context of Community Strategic Development)
12. PUBA 542 การบริหารทุนมนุษยภาครัฐ
(Human Capital in Public Sector Administration)
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- 236 แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก (2)
วิทยานิพนธ

แผน ข
การคนควาอิสระ

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
PUBA 501 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
0
PUBA 501
บัณฑิตศึกษา
PUBA 511 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
3
PUBA 511
PUBA 512 บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
ตอการจัดการองคการ
PUBA 521 องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ

PUBA 522
PUBA 523
PUBA 524
PUBA 599

PUBA 525
PUBA ……
PUBA 599

PUBA 599

3

PUBA 512

3

PUBA 521

รวม
9
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐแนว
3 PUBA 522
ใหม
นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา
3 PUBA 523
ภาครัฐ
เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากร
3 PUBA 524
ภาครัฐ
วิทยานิพนธ
3
รวม
12
ปที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
3 PUBA 525
ศาสตร
วิชาเอกเลือก
3 PUBA ……
วิทยานิพนธ
3 PUBA ……
รวม
9
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
วิทยานิพนธ
6 PUBA …….
PUBA 598
รวม
6
รวมตลอดหลักสูตร
36

คําอธิบายรายวิชา
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร

หนวยกิต
0
3

บริบททางสังคม การเมือง
เศรษฐกิจตอการจัดการองคการ
องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ

3

รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐ
แนวใหม
นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา
ภาครัฐ
เศรษฐศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

9
หนวยกิต
3

รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกเลือก
การคนควาอิสระ
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

9
หนวยกิต
3

3

3
3

3
3
9
หนวยกิต
3
6
9
36
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1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข ไมคํานวณหนวยกิต
PUBA 501

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
0(2-3-6)
(English for Graduate Studies)
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน สามารถจับประเด็นและเพื่อความพรอมในการศึกษา
เอกสารวิชาการ ตํารา บทความ ดานรัฐประศาสนศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
A studying of social, political and economic context, both areas of domestic and
international aspects impacting on environment within and outside organization and its
management;analysis various problem conditions occurred and solutions suitable to organization
changes; and management to produce more appropriation to meet changing circumstances.

2. หมวดวิชาพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาตร แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข 6 หนวยกิต
PUBA 511

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร (Public Administration Theory)
3(3-0-6)
ศึกษากระบวนทัศนและขอบขายของรัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับ
บริบทประเทศ แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบตางๆ ของการบริหารภาครัฐ หนาที่การบริหารเชิงยุทธศาสตร การ
อํานวยการเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหกับประชาชน การประยุกตใชเพื่อการบริหารการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
A studying of the course paradigms and scope of Public Administration ;The
relationshipof country environment and its context; various models of concept and theories of
public sector administration, strategic management functions,capability to meet the needs and
satisfaction of the people; andapplications of governmental administration forcountry development
in the future.
PUBA 512

บริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจตอการจัดการองคการ
3(3-0-6)
(Socio-Politico-Economic Context of Organization Management)
ศึกษาถึงบริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคการและการจัดการ การวิเคราะหสภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไข
เพื่อปรับเปลี่ยนองคการและการจัดการใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
A studying of social, political and economic context, both areas of domestic and
international aspects impacting on environment within and outside organization and its
management;analysis various problem conditions occurred and solutions suitable to organization
changes; and management to produce more appropriation to be consistent with changing
circumstances of the global social context.

3. หมวดวิชาเอก แผน ก แบบ ก (2) 18 หนวยกิต และ แผน ข 24 หนวยกิต
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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• 3.1 วิชาเอกบังคับ แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข 15 หนวยกิต
PUBA 521 องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Organization and Strategic Management)
ศึกษาลักษณะขององคการและการจัดการ การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอม
ภายในองคก าร โดยการวิเคราะหจุ ดแข็ ง จุ ดออน โอกาส และอุปสรรค การกํ าหนดปรัชญา วิสัย ทัศน พัน ธกิ จ
นโยบายและวัตถุประสงค เชิงกลยุทธ แผนกลยุทธ การดําเนิน งาน และการควบคุมเชิง กลยุทธ โดยใชกรณีศึกษา
ประกอบการเรียนการสอน
A studying of the organizational and management characteristics; external and
internal organization environment evaluated by analyzing their strengths weaknesses opportunities
and threats ;determination of philosophical vision mission policies and strategic objectives strategic
planning implementation and controlusing case study to perform teaching activities.
PUBA 522

ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐแนวใหม
3(3-0-6)
(Leadership and New Public Management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบภาวะผูนํา เพื่อการบริหาร/จัดการภาครัฐแนวใหม การบริหารตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม การบริหารความเสี่ยง การบริหารความขัดแยง
เทคนิคการเจรจรตอรองเพื่อใหผูนําสามารถบริหารองคการใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน
A studying of the conceptual, theoretical and models of leadership of Administration;
a Public Administration under the self-sufficiency economy approach,good governance, ethical and
integrity principles, risk management, conflict management, and negotiation technique to contribute
high performance of organizational leadership keeping up with globalization.
PUBA 523

นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Policy and Public Development)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบภาวะผูนํา เพื่อการบริหาร/จัดการภาครัฐแนวใหม การบริหารตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม การบริหารความเสี่ยง การบริหารความขัดแยง
เทคนิคการเจรจรตอรองเพื่อใหผูนําสามารถบริหารองคการใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน
A studying of concept and various approaches of implementing the public policy
process;planning process of strategic public policy;factors influencing the process of public policy
planning; effective practice of public policy mobilization, monitoring, follow up, and evaluation of
public policies government sector development.
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PUBA 524

เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรภาครัฐ
3(3-0-6)
(Economics of Public Resources Management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ขอบขายของทรัพยกรภาครัฐ การจัดการทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด กลยุทธการจัดการแบบมีสวนรวม การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดทฤษฎีใหม เพื่อนําความยั่งยืนตอการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ
A study of concepts of economic theory, limitation of public sector natural resources
natural resource management to achieve efficiency, capability and cost effectiveness participatory
management strategy application of subsistence economics concept and new theoretical concept
to create local and national sustainable development.
PUBA 525

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(2-3-6)
(Research Methodology in Public Administration)
ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร การกําหนดปญหาและการพัฒนาแนวคิด
เพื่อการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการวิจัย การเลือกประชากรและประชากรตัวอยาง เครื่องมือการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปอภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัย และการฝกปฏิบัติการเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณนักวิจัย
A study of concepts of economic theory, limitation of local natural resources;local
natural resource management to achieve efficiency, capability and cost effectiveness;participatory
local management strategy;application of subsistence economics concept for sustainable local
development.

• 3.2 หมวดวิชาเอกเลือก แผน ก แบบ ก (2) 3 หนวยกิต และ แผน ข 9 หนวยกิต
PUBA 531

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร (Seminar in Public Administration)
3(2-3-6)
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร การวิเคราะหนโยบายการพัฒนาประเทศ การสังเคราะหองค
ความรูเพื่อนําไปสูการบริหารการพัฒนาทองถิ่น
A study of seminar in public administration issues, country development policy
analysis and synthesis of knowledge to facilitate the management of local development.
PUBA 532

การจัดการความรูเพื่อการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
(Knowledge Management for Local Management)
ศึกษาการจัดการความรูเบื้องตนองคประกอบของตัวแบบความรูและกระบวนการจัดการความรู เพื่อ
นําไปสูองคการแหงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารการพัฒนาภาครัฐ
A preliminary study of knowledge management,composition of knowledge models
and elements of knowledge management processes leading to organizational learning of
appropriated local wisdom (intelligence of locality) and can be applied in the arena of
development Administration for the government sector.
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PUBA 533

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(3-2-7)
(Information Technology for Administration)
ศึกษาความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมขอมูล การจัดเก็บข อมูลและการใชงาน
ฐานข อ มู ล สารสนเทศ การสื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นข อ มู ล สารสนเทศบนระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
A study of the importance of information technology,data collection,data storage and
access of information database;communication and exchange of information on computer network
system in order to enhance the management effectiveness and application of information
technology in e-government.
PUBA 534

การบริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม (Participatory Public Admintstration) 3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิด และวิธีการดําเนินงานตามกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนทุก
ภาคสวน การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เทคนิค และเครื่องมือการบริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม การเปนหุนสวน
ระหวางสวนทองถิ่น สวนกลาง สวนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การสรางกลไกการมีสวนรวม และ การ
ประเมินผลอยางมีสวนรวมเพื่อสรางความสําเร็จสําหรับการบริหารภาครัฐ
A study of concept and implementation of participatory democratic processinvolving
all sectors of the public;better governance; participatory techniques and tools for local
management; partnerships between local, private and civil society sectors; construction of effective
mechanisms to implement participation;and participatory evaluation contributed to successful
Administration of the public sector.
PUBA 535

การพัฒนาภาครัฐตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Subsistence Economics Concept for Public Development)
ศึกษาปรัชญา แนวคิด และหลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารการพัฒนา
ภาครัฐ องคประกอบของการพัฒนา กระบวนการและวิธีการดําเนินงานพัฒนาภาครัฐ แนวโนมของการพัฒนา ปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไข ตลอดจนบทบาทของผูนาํ ในการดําเนินงานพัฒนาภาครัฐ จากกรณีศึกษาโครงการใน
พระราชดําริ
A study of philosophy, concept and main principles of subsistence economics
concept in order to administrate public development activities; elements of public development
activities; public development procedure and implementation; trend, problems, obstacles and
solutions of development process; as well as the role of leadership in implementation of public
development from the case studies of the royal projects.
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PUBA 536

จิตสํานึกสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Awareness and Public Development)
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการกลอมเกลาและการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะแนวคิดคุณธรรม
จริยธรรมทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล เพื่อนําไปสูการพัฒนาภาครัฐ
A study of concepts and principles of training process and developing public
awareness, ethics,political morality, and principles of good governance leading to public
development.
PUBA 537

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law and Judicial Administrative Procedure)
ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายปกครอง หลักการปกครองของรัฐและเจาหนาที่ของ
รัฐ การบริการสาธารณะ คําสัง่ ทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอํานาจรัฐและเจาหนาที่ของ
รัฐ นิติวิธีทางปกครอง และกฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารภาครัฐ
A study of constitution of the Kingdom of Thailand, administrative law,administrative
principles of states and government officials;public services;administrative order; administrative legal
acts and contracts; control of state power and government officials;legal means of governing;and
the laws relating public administration.
PUBA 538

การบริหารและการประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
(Project Evaluation and Project Administration)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ความสัมพันธของแผนยุทธศาสตรกับแผนงาน/โครงการ
การจัดทําขอเสนอโครงการ การออกแบบองคการโครงการ การวางแผนโครงการ ทีมงานโครงการ ภาวะผูน ํากับการ
บริหารโครงการ ปจจัยความสําเร็จในการบริหารโครงการ การจัดการคุณภาพในบริบทโครงการ การประเมินผล
โครงการ และสิน้ สุดโครงการ
A study on project management;relationship between strategic plans and
planning/programing of project proposal preparation; designing for the project organization, project
planning andproject team;leadership and project management;vital factors to achieve project
management;quality management in the project context,evaluation,and ending of the project.
PUBA 539

การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Administration and Budgeting) 3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารงานคลัง งบประมาณของประเทศและทองถิ่น ความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการคลังกับการบริหาร การใชนโยบายการเงินและการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ ระบบการเงินและ
การคลังของประเทศ ปญหาการบริหารงานคลังและงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
A conceptual study oftheory of national and local fiscal and budget administration;
relationship between fiscal process and monetary management; usage of monetary and fiscal
policies to develop country; countryfinancial and fiscal system;fiscal and budgetingadministration
problems of local government.
PUBA 540 การเมืองการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ (Comparative Local Government) 3(3-0-6)
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ศึกษาระบบการเมือง การปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ ในเชิงเปรียบเทียบโครงสราง อํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น และความสัมพันธเชิงโครงสราง อํานาจ การบริหารระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค
กับสวนทองถิน่ รวมทั้งพัฒนาการทางการเมือง การปกครองทองถิ่นในประเทศตางๆ
A study of political and local government systems of different countriesin terms
oftheir structural comparison; powers and duties of local government, andrelationship of structural
authorities between central, regional and local public administration, including political and local
administrative developments in various countries.
PUBA 541

ยุทธศาสตรการพัฒนาในบริบทประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Community for Strategic Development )
ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลบริบทสังคมโลก แนวคิด ทฤษฎีการรวมกลุมเศรษฐกิจโลก กระแสการ
เคลื่อนยายแหลงทุน คน สินคา และบริการ ทัศนคติที่ดีตอการบริหารการเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม (New Paradigm)
ปจจัยกําหนดประชาคมอาเซียน มิติสําคัญในประชาคมอาเซียน ผลกระทบโอกาส อุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐ การ
ปรับยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อรองรับการบริหารเชิงเปรียบเทียบในบริบทประชาคมอาเซียน
และการพัฒนาขีด
ความสามารถการทําหนาที่ในฐานะ “นักบริหารภาครัฐ” ที่จะรวมกันพัฒนานําความเจริญ ความกาวหนาสูช ุมชน
สังคม และประเทศชาติ
A study of analysis in the changing context of global society;world economic integration
concept and theory;fund flows and mobility of people, products and services;positive attitude
towards the management to change a new paradigm; determinants of the ASEAN Community; ASEANCommunity dimensional importance; effects of chance and barrier to the public sector
development;create change strategy of development to support the comparative management in the
context of ASEAN Community; and the advantage of capacity of performance as "The public
administration" to bring together the development and growth topositive prospective of the
community and country.

PUBA 542

การบริหารทุนมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
(Human Capital in Public Sector Administration)
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเปาหมายวาดวยการบริหารจัดการทุนมนุษยในองคการภาครัฐ
วิวัฒนาการระหวางการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย กับการบริหารทุนมนุษยภาครัฐ กระบวนการ
จัดการทุนมนุษยภาครัฐ การวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา คัดเลือก การธํารงรักษา การพัฒนา การจัดการ
สวัสดิการ การบริหารผลตอบแทน การสรางแรงจูงใจ
To study the concept, principles, theories and goals of the management of human
capital in the public sector administration; evolution between personnel and human resource
management and human capital in public sector administration; human capital in public sector
management procedure such as manpower planning, recruitment, selection, development
maintenance, social welfare and compensation management, and motivation activities.
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4. การคนควาอิสระ แผน ข 6 หนวยกิต
PUBA 598

การคนควาอิสระ (Independent Study)
6(0-0-12)
ศึกษาและเสนอโครงการการศึกษาคนควา ดําเนินการศึกษาคนควาเพื่อเสนอผลการศึกษาภายใตหัวขอ
ที่กําหนด โดยการใหคําแนะนํา ปรึกษา และไดรับการเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษา
A study and presentation of independent study projects;implement the research in
order to present the findings of the study under the given topics by advising, counseling and
approval from faculty advisor.

5.วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก (2) 12 หนวยกิต
PUBA 599

วิทยานิพนธ (Thesis)
12(0-0-48)
ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวจิ ัยทางรัฐประศาสนศาสตร ในการศึกษาประเด็นปญหาทีไ่ ดรับการ
เห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบการนําเสนอ
วิทยานิพนธ
A study of thesis by using research methodology relevant to public administration in
order to the study of issues agreed and approved by the Advisory Board;illustration of research
results in formal and regular approach of thesis presentation.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 244 -

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) และ (๙) ประกอบมาตรา ๕๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยโยนกในการประชุมครัง้ ที่
๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาข้ อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศอื่นใดในส่วนที่มีบญ
ั ญัติไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี ้ หรื อที่ขดั หรื อแย้ งต่อข้ อบังคับ
นี ้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยโยนก
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยโยนก
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกของมหาวิทยาลัยโยนก
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ เปิ ดสอน
และได้ แจ้ งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบแล้ ว
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
โยนก

“คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

“ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร” หมายความว่ า ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
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“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“สํานักงานบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“อาจารย์ ผ้ สู อน” หมายความว่า อาจารย์ ประจํ า หรื อ อาจารย์ พิเศษที่ทําหน้ าที่สอนนักศึกษาและรั บผิดชอบ
รายวิชาในหลักสูตร
“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยที่มีหน้ าที่หลักทางด้ านการสอนและการวิจัย
และปฏิบตั ิหน้ าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทําหน้ าที่สอนนักศึกษาและรับผิดชอบ
รายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตน
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นอย่างดี ซึ่งอาจ
เป็ นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรื อเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้ านคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยโยนก
ข้ อ ๕ ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๖ เพื่อให้ การดําเนินงานเกี่ ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ให้ อธิ การบดีมี
อํานาจออกคําสัง่ ประกาศ หรื อ หลักเกณฑ์เพื่อกําหนดวิธีปฏิบตั ิในรายละเอียดเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ หรื อสัง่
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ โดยที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้
การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ และมิได้ มีบงั คับหรื อ
ระเบียบอื่นกําหนดไว้ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาพิจารณาเป็ นกรณีไป ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ ๗ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ ใช้ ระบบทวิภาคเป็ นระบบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาใน
ระบบอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได้
กรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่น จะต้ องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานันไว้
้ ในหลักสูตรให้
ชัดเจน รายละเอีย ดดังกล่า วให้ ประกอบด้ ว ยรายละเอีย ดเกี่ ย วกับภาคการศึก ษา ระยะเวลาการศึก ษาในแต่ละภาค
การศึกษา การคิดค่าหน่วยกิ ต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม การทํ า
โครงการหรื อกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย รวมทัง้ รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิต
ระบบทวิภาค
ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยนํามาใช้ ในการจัดการศึกษาควรเป็ นระบบมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
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ข้ อ ๘ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ อันได้ แก่ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ภาคการศึกษาที่ ๒
โดยอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ ได้ อีก ๑ ภาคการศึกษา
ในภาคการศึกษาปกติหนึง่ ๆ ต้ องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนต้ องมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๘ สัปดาห์ ทังนี
้ ้ ชัว่ โมงเรี ยนของรายวิชาที่เปิ ดสอนในภาคฤดูร้อนต้ องเท่ากับ
ชัว่ โมงเรี ยนที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษาปกติ
ข้ อ ๙ หน่วยที่ใช้ แสดงปริ มาณการศึกษา เรี ยกว่า “หน่วยกิต” การคิดค่าหน่วยกิตที่กําหนดไว้ สําหรับการศึกษาใน
แต่ละรายวิชานัน้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มี
ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๓ การฝึ กงาน ฝึ กภาคสนาม ทีใ่ ช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ ๑
หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๔ การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดที่ได้ รับมอบหมาย ที่ใช้ เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรมนันไม่
้
น้ อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ ทวิภาค
๙.๕ การค้ นคว้ าอิสระ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้ อ ๑๐ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจใช้ ภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศก็ได้
การเขียนวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการค้ นคว้ าอิสระให้ ใช้ ภาษาหลักที่ใช้ ในการจัดการศึกษา
การกําหนดภาษาตามวรรคหนึง่ และวรรคสองต้ องประกาศให้ ผ้ สู มัครเข้ าศึกษาทราบก่อนสมัคร
หมวด ๓
หลักสูตร
ส่ วนที่ ๑ หลักสูตรที่เปิ ดสอน
ข้ อ ๑๑ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็ นดังต่อไปนี ้
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงมุ่งให้ มีความสัมพันธ์ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรั ชญาของการอุดมศึกษา ปรั ชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เน้ นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้ มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏิบตั ิงานได้ ดียิ่งขึ ้น และควรเป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีความเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
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๑๑.๒ หลัก สูต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ่ ง ให้ มี ค วามสัม พัน ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพัฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็ น
สากล เน้ นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั
เพื่อให้ สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้ อย่างอิสระรวมทังมี
้ ความสามารถในการสร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้ อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ส่ วนที่ ๒
โครงสร้ างหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา
ข้ อ ๑๒ โครงสร้ างของหลักสูตรเป็ นดังต่อไปนี ้
๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งต้ องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๒.๒ หลักสูตรปริ ญญาโท ให้ มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา
เป็ น ๒ แผน คือ
๑๒.๒.๑ แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี ้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้
เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซงึ่ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า
๑๒ หน่วยกิต ทังนี
้ ้ต้ องมีจํานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๑๒.๒.๒ แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้ นคว้ า
อิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตแต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต สาขาวิชาที่เปิ ดสอนแผน ข ต้ องมีแผน ก ให้ นกั ศึกษาเลือกควบคู่กนั ไป
ด้ วย
๑๒.๓ หลักสูตรปริ ญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น ๒ แบบ โดยเน้ นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชันสู
้ ง คือ
๑๒.๓.๑ แบบ ๑ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่ มหาวิทยาลัย
อาจกําหนดให้ เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมทางวิชาอื่นเพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ดังต่อไปนี ้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้ าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาโท จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้ าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
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๑๒.๓.๒ แบบ ๒ เป็ นแผนการศึก ษาที่ เ น้ น การวิ จัย โดยมี ก ารทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุณ ภาพสูง และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้ าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาโท จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา
อีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้ าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา
อีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ ต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษา ให้ เป็ นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังต่อไปนี ้
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ให้ ใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย ๑ ภาค
การศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
๑๓.๒ หลักสูตรปริ ญญาโท ให้ ใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย ๓ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๑๓.๓ หลักสูตรปริ ญญาเอก ให้ ใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษา
สําหรับผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ ไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับผู้สาํ เร็ จการศึกษาขันปริ
้ ญญาโท
๑๓.๔ สําหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการบริ หารบัณฑิต
วิทยาลัยอาจผ่อนผันให้ นกั ศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้ ครัง้ ละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๒ ครัง้
นักศึกษาจะได้ รับอนุมตั ิให้ ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ วิทยานิพนธ์ ต้องมีความก้ าวหน้ าอย่างเด่นชัด และมีความ
จําเป็ นทางวิชาการ หรื อ มีเหตุสดุ วิสยั
๑๓.๕ กรณี ที่นักศึกษาปริ ญญาเอกไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด สําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาเอกที่รับจากผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาจได้ รับพิจารณาให้ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทได้ ส่วน
นักศึกษาปริ ญญาเอกที่รับจากผู้สาํ เร็ จการศึกษาขันปริ
้ ญญาโท อาจแสดงความจํานงขอสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ในหลักสูตรที่ศกึ ษาอยูอ่ ีกปริ ญญาหนึง่ ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขการสําเร็ จการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร
การดําเนินการตามข้ อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
หมวด ๔
อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
____________________
ข้ อ ๑๔ อาจารย์ผ้ สู อนต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง และหลักสูตรปริ ญญาโท อาจารย์ผ้ สู อน
ต้ องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อ เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา
๑๔.๒ หลักสูตรปริ ญญาเอก อาจารย์ ผ้ สู อนต้ องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
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ข้ อ ๑๕ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้ องเป็ นอาจารย์ประจํามีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ในการ
ทําวิจยั ที่ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้ อ ๑๖ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักต้ องเป็ นอาจารย์ประจําเท่านัน้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมอาจเป็ น
อาจารย์ประจําหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาจเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลักก็ได้ ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัย
เท่านัน้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาจเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ โดยอาจเป็ นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัย หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สงู ในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับหน่วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชีพด้ านนัน้ ๆ เทียบได้ ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งระดับ ๙ ขึ ้นไป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอาจ
แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกทําหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ ทําหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก
ได้ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๗ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ให้ คําปรึ กษาการจัดทําโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แก่นกั ศึกษาและจัดให้ มีการเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(๒) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาให้ สอดคล้ องกับโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ที่สอบผ่านแล้ ว
และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
(๓) ให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ตลอดจนวิธีการทางสถิติ
รวมทังแก้
้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
(๔) ให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแปลความหมายข้ อมูลและผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การอภิปราย
ผล และการเขียนบทคัดย่อ ตลอดจนการใช้ ภาษาและการเขียนรายงานผลการศึกษาที่ถูกต้ องเหมาะสมตามรู ปแบบการ
เขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
(๕) ให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึกษาแก่นกั ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และการใช้ ภาษา
(๖) ติดตามการดําเนินงานวิจยั ให้ เป็ นไปตามแผนงานและประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ ทกุ ภาคการศึกษา และ
ต้ องรายงานความก้ าวหน้ าและผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจนกว่าวิทยานิพนธ์ ดังกล่าวจะเสร็ จ
สมบูรณ์
(๗) ให้ ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์
(๘) ให้ ความเห็นชอบในการสอบวัดคุณสมบัติ
(๙) เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในความดูแล
(๑๐) ให้ คําแนะนําและคําปรึ กษาในการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนีแ้ ละตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
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ข้ อ ๑๘ อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีคุณวุฒิไม่ตํ่า กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระมีหน้ าที่ตามข้ อ ๑๗ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๙ อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้ วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ต้องมีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กัน และต้ องมีประสบการณ์ ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้ อ ๒๐ อาจารย์ผ้ สู อบการค้ นคว้ าอิสระต้ องเป็ นอาจารย์ประจํา หรื ออาจมีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้ วยก็ได้
อาจารย์ผ้ ูสอบการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
การทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้ อ ๒๑ อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ผ้ สู อบการค้ นคว้ าอิสระ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระ ความรอบรู้ เกี่ยวกับเนื ้อหา
กระบวนการทําวิจยั ตลอดจนระเบียบวิธีการทางสถิติ ความสามารถในการนําเสนอผลงานทังในด้
้ านการพูดและการเขียน
ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริ บในการตอบคําถาม
(๒) พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเขียน การใช้ เอกสาร อ้ างอิงและการเขียนบทคัดย่อ
(๓) ลงมติตดั สินผลการสอบ
ข้ อ ๒๒ ในกรณี หลักสูตรปริ ญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจารย์ผ้ ูสอบวิทยานิพนธ์ หรื อ
อาจารย์ ผ้ ูสอนที่มี คุณสมบัติ ตามข้ อ ๑๔.๒ มหาวิ ทยาลัยอาจแต่งตัง้ ผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านแทนเป็ นกรณี ไป ทัง้ นีโ้ ดย
ความเห็นของสภามหาวิทยาลัย และต้ องแจ้ งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ รับทราบการแต่งตังนั
้ นด้
้ วย
ผู้ได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ ประเมินผลงานทางวิชาการให้ เทียบเคียงได้ กบั ผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรื อตําแหน่งที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้ เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา
ข้ อ ๒๓ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกได้ ไม่
เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มศี กั ยภาพพร้ อมที่จะดูแลนักศึกษาได้ มากกว่า ๕ คน ให้ คณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษาอนุมตั ิให้ อาจารย์ประจําในหลักสูตรนันเป็
้ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติมได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกิน ๑๐
คน
ข้ อ ๒๔ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาปริ ญญาโทได้
ไม่เกิน ๑๕ คน
หากอาจารย์ ประจํ าเป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาทัง้ วิทยานิพ นธ์ และ การค้ นคว้ าอิสระ ให้ คิดสัดส่วนนักศึกษาที่ทํ า
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้ กบั นักศึกษาที่ค้นคว้ าอิสระ ๓ คน
ข้ อ ๒๕ ภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระให้ นับ รวมจํ า นวนนัก ศึก ษาเก่ า ที่ ยัง ไม่สํา เร็ จ
การศึกษาด้ วย
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ส่ วนที่ ๑
การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา

ข้ อ ๒๖ ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่
๒๖.๑ นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้ าศึกษาโดยสมบูรณ์ หรื อรับเข้ าเป็ นนักศึกษาทดลองศึกษา
ตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากําหนด และเมื่อผ่านการประเมินผลจะได้ รับเข้ าเป็ นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่าง
ๆ เพื่อรับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญา
๒๖.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้ าเป็ นนักศึกษาโดยไม่ขอรับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญา
นักศึกษาวิสามัญจําแนกได้ เป็ น ๓ ประเภท ได้ แก่ ผู้ร่วมฟั งการบรรยาย นักศึกษาทําวิจยั และ นักศึกษาเรี ยนข้ าม
สถาบัน
ข้ อ ๒๗ ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๒๗.๑ ผู้เข้ าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้ องเป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
๒๗.๒ ผู้เข้ าศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโทต้ องเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
๒๗.๓ ผู้เข้ าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งต้ องเป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
และมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
๒๗.๔ ผู้เข้ าศึกษาหลักสูตรปริ ญญาเอกต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนัน้ ๆ ดังต่อไปนี ้
๒๗.๔.๑ ผู้เข้ าศึกษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ ต้ องเป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
๒๗.๔.๒ ผู้เข้ าศึกษาแบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ต้ องเป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มีผลการ
เรี ยนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอาจกําหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ซึง่ ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้เพิ่มเติมได้
ข้ อ ๒๘ การรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษาให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาเป็ นผู้อนุมตั ิการรับเข้ าศึกษา
ข้ อ ๒๙ ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ ๒๗ เข้ าเป็ นนักศึกษาโดย
มีการทดสอบซึ่งอาจเป็ นการสอบข้ อเขียน การสอบสัมภาษณ์ หรื อวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
กําหนด
กรณี ที่ผ้ ูส มัครกํ าลังรอผลการศึกษา การรั บเข้ าศึกษาจะมี ผลสมบูรณ์ เ มื่อผู้สมัค รได้ แสดงหลักฐานว่าสํา เร็ จ
การศึกษาแล้ ว และมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ข้ อ ๓๐ การรับบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
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ผู้ที่ได้ รับพิจารณาให้ เข้ าศึกษาต้ องรายงานตัวเพื่อขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
บริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด มิฉะนันจะถื
้ อว่าสละสิทธิ์
ส่ วนที่ ๒
การลงทะเบียนเรียน
ข้ อ ๓๑ การลงทะเบียนเรี ยน แบ่งออกเป็ น ๔ ประเภท ได้ แก่
๓๑.๑ การลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิต
๓๑.๒ การลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
๓๑.๓ การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่วมฟั งการบรรยาย
๓๑.๔ การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้ บริ การของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๒ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต
สําหรับภาคฤดูร้อน ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
การลงทะเบียนเรี ยนซึง่ ไม่เป็ นไปตามวรรคหนึง่ จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
ข้ อ ๓๓ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่นบั หน่วยกิต หรื อ ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่วมฟั งการบรรยายได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ผ้ ูส อนรายวิ ช านัน้ และประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รก่ อ น และต้ อ งชํ า ระ
ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๓๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการศึกษาหรื อเทียบเท่าในสถาบันอื่นเพื่อ
นับเป็ นวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่กําลังศึกษาก็ได้
การลงทะเบียนเรี ยนตามวรรคหนึง่ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๓๕ ในภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรี ยน หรื อ มีผลการเรี ยนเป็ น IP นักศึกษาต้ อง
ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้ บริ การของมหาวิทยาลัยและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๓๖ นักศึก ษาอาจขอเพิ่ม ขอลด หรื อ ขอเพิก ถอนรายวิ ชาได้ ต้องได้ รับ ความเห็น ชอบจากประธานคณะ
กรรมการบริ ห ารหลัก สูต รหรื อ ผู้ที่ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รมอบหมายและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
การขอลดและขอเพิกถอนรายวิชาต้ องมีรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานันเหลื
้ ออยูไ่ ม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา
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การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต

ข้ อ ๓๗ นักศึกษาสามารถขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ ภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรื อ เทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่ขอ
เทียบ
ข้ อ ๓๘ นัก ศึ ก ษาอาจเที ย บวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต ได้ หากเคยศึ ก ษาและสอบผ่ า นรายวิ ช าระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อ ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื ้อหารายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่นนโดย
ั้
มีผลการศึกษาเป็ น S หรื อไม่ตํ่ากว่า B หรื อเทียบเท่า
รายวิชาที่นํามาเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ ต้องเป็ นรายวิชาที่ได้ ศึกษามาแล้ วไม่เกิน ๕ ปี นับแต่ภาค
การศึกษาที่ขอยกเว้ น
การเทียบโอนรายวิชาให้ กระทําได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูโ่ ดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๓๙ นักศึกษาอาจขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตเพื่อเปลีย่ นสาขาวิชาได้ หากรายวิชาในสาขาวิชาที่กําลัง
ศึกษาสามารถเทียบรายวิชาเทียบเท่ากับสาขาวิชาใหม่ได้ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดยมีผลการศึกษาเป็ น S หรื อไม่ตํ่ากว่า B
หรื อเทียบเท่า
รายวิชาที่นํามาเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตเพื่อเปลีย่ นสาขาวิชาได้ ต้องเป็ นรายวิชาที่ได้ ศกึ ษามาแล้ วไม่เกิน ๓
ปี นับแต่ภาคการศึกษาที่ขอเปลีย่ นสาขาวิชาและต้ องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
การเทียบโอนรายวิชาให้ กระทําได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูโ่ ดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๔๐ นักศึกษาอาจขอเทียบโอนความรู้ และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
หรื อ การเทียบประสบการณ์จากการทํางานได้ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชา
และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ผลการประเมินจะต้ องเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่า B จึงจะให้ จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชานัน้
การเทียบโอนรายวิชาให้ กระทําได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูโ่ ดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๔๑ นักศึกษาที่ขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิ ตต้ องใช้ เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้ อย ๑ ปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหรื อวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้ าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ข้ อ ๔๒ การขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต ต้ องกระทําภายในภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดให้ มีการทดสอบความรู้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการเทียบ
วิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตก็ได้
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ข้ อ ๔๓ ในกรณีที่มีการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต เมื่อนักศึกษาได้ ศกึ ษาและสอบผ่านรายวิชาอื่นที่ไม่ได้
เทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ ว ให้ ถือว่าได้ ศกึ ษาและสอบผ่านรายวิชาใน
หลักสูตรครบถ้ วนตามจํานวนหน่วยกิตรายวิชารวมในหลักสูตรนันแล้
้ ว เว้ นแต่ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดให้ ศกึ ษารายวิชาอื่นเพิม่ เติม
ข้ อ ๔๔ การแสดงผลการเรี ยนในใบแสดงผลการเรี ยนให้ แยกรายวิชาที่ได้ รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต
ไว้ ตา่ งหาก โดยให้ ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรายวิชาที่นํามาเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต และให้ ระบุรายวิชาที่ได้ รับ
การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตพร้ อมสัญลักษณ์คะแนน
กรณีที่เป็ นการเทียบโอนความรู้และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการ
เทียบประสบการณ์จากการทํางาน ให้ แสดงผลการเรี ยนดังต่อไปนี ้
(๑) หน่วยกิตที่ได้ จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้ บนั ทึก CS (Credits from Standardized
Test)
(๒) หน่วยกิ ตที่ได้ จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests) ให้ บันทึก CE
(Credits from Exam)
(๓) หน่วยกิตที่ได้ จากการประเมินการศึกษาหรื อการอบรมโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย (Evaluation of
Non-Sponsored Training) ให้ บนั ทึกเป็ น CT (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้ จากการเสนอแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) ให้ บนั ทึกเป็ น CP (Credits from Portfolio)
รายวิชาที่ได้ รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจะไม่นํามาคํานวณคะแนนเฉลีย่ สะสม
ส่ วนที่ ๔
การลงทะเบียนเรียนซํา้
ข้ อ ๔๕ นักศึกษาที่ได้ รับผลการประเมินตํ่ากว่า C หรื อได้ รับผลการประเมินเป็ น U หรื อ W ในรายวิชาบังคับต้ อง
ลงทะเบียนรายวิชานันซํ
้ ้าจนกว่าจะได้ รับผลการประเมินเป็ นสัญลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า C หรื อได้ รับผลการประเมินเป็ น S
มิฉะนันจะไม่
้
สาํ เร็ จการศึกษา
ข้ อ ๔๖ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าในรายวิชาที่สอบได้ ตาํ่ กว่า B ได้
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าโดยเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลกั ษณะเนื ้อหาคล้ ายคลึงแทน
กันได้ โดยต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๔๗ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าได้ ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และ
ต้ องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าในรายวิชาใดจะกระทําได้ เฉพาะในภาคการศึกษาที่เปิ ดรายวิชานันเป็
้ นปกติเท่านัน้
ข้ อ ๔๘ ผลการเรี ยนในรายวิชาเดิมที่ลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าจะถูกปรับเปลีย่ นเป็ นสัญลักษณ์ R แล้ วแสดงผลการเรี ยน
ใหม่ทดแทนผลการเรี ยนในรายวิชาเดิม
ในกรณีที่ผลการเรี ยนใหม่ตํ่ากว่าผลการเรี ยนเดิม ให้ คงใช้ ผลการเรี ยนเดิม
ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าหลายครัง้ ให้ ใช้ ผลการเรี ยนที่มีแต้ มระดับคะแนนสูงสุด
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ข้ อ ๔๙ สถานภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่
๔๙.๑ นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่มคี ะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๔๙.๒ นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ คือ นักศึกษาที่มคี ะแนนเฉลีย่ สะสมตํ่ากว่า ๓.๐๐
ข้ อ ๕๐ นั ก ศึ ก ษาอาจขอลาการศึ ก ษาได้ โดยยื่ น คํ า ร้ องเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษรเสนอต่ อ ประธานคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร โดยระบุเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการลาอย่างชัดเจน
แม้ ว่านักศึกษาจะได้ รับอนุญาตให้ ลาระหว่างภาคการศึกษา การลากิจและลาป่ วย นักศึกษาจะมีสิทธิ สอบก็
ต่อเมื่อนักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทังหมดในวิ
้
ชานัน้
ข้ อ ๕๑ นักศึกษาที่จะลาพักการศึกษาต้ องเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสถานสภาพนักศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อนแล้ วจะต้ องลดหรื อขอเพิกถอนรายวิชาเหล่านันทั
้ งหมดก่
้
อนจึงจะมีสิทธิ์ลา
พักการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนหรื อไม่มีหน่วยกิตสะสม จะขอลาพักการศึกษาติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษาไม่ได้
เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๕๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษาจะต้ องยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรโดยระบุเหตุผลในการขอลาออกอย่างชัดเจน
เมื่ อ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รให้ ความเห็ น ชอบแล้ ว ให้ นํ า เรื่ อ งเสนอคณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ ๕๓ นักศึกษาจะพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ผลการเรี ยนมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถึง ๓.๐๐ ภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของแต่ละหลักสูตรนับจากวันที่
นักศึกษาขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
(๓) ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
(๔) ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย เป็ นเวลาติดต่อกัน ๓๐ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ลงทะเบียนเรี ยน
(๕) เป็ นผู้กระทําผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมอย่างร้ ายแรงหรื อสร้ างความเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย หรื อ
กระทําผิดต่อระเบียบวินยั อย่างร้ ายแรง
(๖) เสียชีวิต
การพ้ นสถานสภาพการเป็ นนักศึกษาตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสถานสภาพการเป็ นนักศึกษาตาม (๒) และ (๓) อาจขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาได้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
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การสอนและการสอบรายวิชา

ข้ อ ๕๔ การจัดการเรี ยนการสอน และการกําหนดตารางสอนและอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในแต่
ละภาคการศึกษาให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกํ าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๕๕ การสอบรายวิชาเป็ นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ ในรายวิชานันโดยอาจเป็
้
นการสอบข้ อเขียนหรื อ
การวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทังนี
้ ้ต้ องแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบล่วงหน้ าตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อภาคฤดูร้อน
นักศึกษาต้ องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน เว้ นแต่เป็ นรายวิชาที่เป็ นการลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟั ง
หรื อได้ เพิกถอนรายวิชานันอย่
้ างถูกต้ อง หรื อเป็ นกรณีที่นกั ศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา
ข้ อ ๕๖ นักศึกษาต้ องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทังหมดของแต่
้
ละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์
เข้ าสอบในรายวิชานันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ผ้ สู อนให้ เข้ าสอบได้
ข้ อ ๕๗ กําหนดการสอบประจําภาคการศึกษาให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
กําหนดการสอบระหว่างภาคการศึกษาให้ อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผ้ สู อน
ส่ วนที่ ๒
การสอบประมวลความรู้
ข้ อ ๕๘ การสอบประมวลความรู้ สําหรับหลักสูตรปริ ญญาโท (Comprehensive Examination) เป็ นการทดสอบ
ความรู้ ที่ได้ ศึกษาในหลักสูตร ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื ้อหา และความสามารถในประยุกต์ใช้
ความรู้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การสอบประมวลความรู้อาจเป็ นการสอบข้ อเขียน และ/หรื อ การสอบปากเปล่าตามที่คณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้กําหนด
ข้ อ ๕๙ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้ วย ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรหรื อผู้ที่ประธาน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายเป็ นประธาน อาจารย์ผ้ สู อนที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายอย่างน้ อย
๒ คน เป็ นกรรมการ และอาจมีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกอีก ๑ คนเป็ นกรรมการก็ได้
ให้ คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประกาศรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
ข้ อ ๖๐ ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัดให้ มีการสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้ โดยให้ ประกาศ
ช่วงเวลาที่จะจัดสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรี ยนปกติของภาคการศึกษาต้ น
ข้ อ ๖๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ ให้ ยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
ชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาจะเข้ าสอบประมวลความรู้ได้ ก็ต่อเมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้ วนตามหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ โดยมีผลการประเมินรายวิชาบังคับไม่ต่าํ กว่า C
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ข้ อ ๖๒ เมื่อได้ ดําเนินการสอบประมวลความรู้แล้ วเสร็ จ ให้ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการสอบ
ต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ิผลการ
สอบประมวลความรู้
ข้ อ ๖๓ นักศึกษาที่เข้ าสอบประมวลความรู้แล้ วได้ สญ
ั ลักษณ์ U อาจยื่นคําร้ องตามข้ อ ๖๒ วรรคหนึง่ ได้ อีก ๒ ครัง้
เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นว่ามีเหตุอนั จําเป็ นและสมควรที่จะได้ รับการผ่อนผัน อาจยื่นคําร้ องภายหลัง
กําหนดเวลาดังกล่าวได้
หากผลปรากฎว่ายังได้ รับสัญลักษณ์ U อีก ๒ ครัง้ ให้ ผ้ นู นพ้
ั ้ นจากสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ส่ วนที่ ๓
การสอบวัดคุณสมบัติ
ข้ อ ๖๔ การสอบวัดคุณสมบัติสําหรับหลักสูตรปริ ญญาเอก (Qualifying Examination) เป็ นการสอบวัดความรู้
พื ้นฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห์ และศักยภาพของนักศึกษาในการทํางานวิจยั โดยอิสระ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้ อม
ของนักศึกษาที่จะศึกษาในระดับปริ ญญาเอก
การสอบวัดคุณสมบัติให้ กระทําโดยการสอบข้ อเขียน และจะมีการสอบปากเปล่าด้ วยหรื อไม่ก็ได้
การสอบวัดคุณสมบัติให้ กระทําโดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
ข้ อ ๖๕ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนโดยมีองค์ประกอบตามข้ อ ๕๙ โดยอนุโลม
ให้ คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประกาศรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
ข้ อ ๖๖ ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัดให้ มีการสอบวัดคุณสมบัติภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้ โดยให้ ประกาศ
ช่วงเวลาที่จะจัดสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรี ยนปกติของภาคการศึกษาต้ น
ข้ อ ๖๗ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติให้ ยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและชําระ
ค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาจะเข้ าสอบวัดคุณ สมบัติได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและได้
ลงทะเบี ยนรายวิชาการสอบวัด คุณสมบัติ ในภาคการศึก ษาที่ จะสอบวัดคุณสมบัติร วมทัง้ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
๖๗.๑ นักศึกษาที่เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริ ญญาโท หรื อ ปริ ญญาตรี ที่มีผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเกียรตินิยมขึ ้นไป
สามารถยื่นคําร้ องขอสอบวัดคุณสมบัติได้ ตงแต่
ั ้ ภาคการศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา
๖๗.๒ นักศึกษาที่เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริ ญญาตรี ที่มีผลการเรี ยนตํ่ากว่าระดับปริ ญญาเกียรตินิยมต้ องลงทะเบียน
เรี ย นรายวิ ช าในหลัก สูต รไม่ตํ่า กว่า ๑๒ หน่ว ยกิ ต และมี ค ะแนนเฉลี่ย สะสม ๓.๕๐ ขึน้ ไป จึ ง จะยื่ น คํ าร้ องขอสอบวัด
คุณสมบัติได้
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ข้ อ ๖๘ เมื่อได้ ดําเนินการสอบวัดคุณสมบัติแล้ วเสร็ จ ให้ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลการสอบต่อ
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ิผลการ
สอบวัดคุณสมบัติ
ข้ อ ๖๙ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติแล้ วได้ สญ
ั ลักษณ์ U อาจยื่นคําร้ องตามข้ อ ๖๗ วรรคหนึ่งได้ อีก ๑ ครั ง้
ภายในภาคการศึกษาถัดไป เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นว่ามีเหตุอนั จําเป็ นและสมควรที่จะได้ รับการผ่อนผัน
อาจยื่นคําร้ องภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าวได้
หากผลปรากฎว่ายังได้ รับสัญลักษณ์ U อีก คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอาจเสนอคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิโอนนักศึกษาไปเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโทได้
ส่ วนที่ ๔
การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๐ การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ เป็ นการสอบวัดความรู้ ความเข้ าใจของนักศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวกับประเด็น
ปั ญหา ระเบียบวิธีการวิจยั วิธีการและเทคนิคที่ใช้ ในการแก้ ปัญหางานวิจยั
การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรปริ ญญาเอกต้ องมีการสอบความรู้ พื ้นฐานและความรู้ เชิงลึกที่จําเป็ นใน
การทําวิทยานิพนธ์เพื่อให้ แน่ใจว่านักศึกษามีความรู้ที่จําเป็ นเพียงพอในการทํางานวิจยั
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ กระทําโดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๑ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบโครงร่
้
างวิทยานิพนธ์ ซึ่งอย่างน้ อยต้ อง
ประกอบด้ วยกรรมการดังต่อไปนี ้
(๑) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หรื อ ผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายเป็ นประธาน
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ในกรณีเช่นนี ้ ให้ นบั เป็ น ๑ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้ อย ๑ คน
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ ๑๙ วรรคสองโดยอนุโลม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มิได้
ข้ อ ๗๒ ให้ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) สอบวัดความรู้ความเข้ าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจยั ให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาในการทํา
วิจยั และประโยชน์ที่ได้ รับจากการวิจยั
(๒) เสนอผลการสอบต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ข้ อ ๗๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ สง่ โครงร่างวิทยานิพนธ์ซง่ึ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เห็นชอบแล้ วแก่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษาเป็ นการล่วงหน้ าและต้ องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาต้ องเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ตามหลักเกณฑ์และภายใน
กําหนดเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ข้ อ ๗๔ เมื่อได้ ดําเนินการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แล้ วเสร็ จ ให้ คณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ รายงาน
ผลการสอบต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 260 -

ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ิผลการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๕ นักศึกษาต้ องได้ รับอนุมตั ิโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
กําหนดและต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโทต้ องได้ รับอนุมตั ิโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๒ ปี การศึกษานับแต่ภาคการศึกษา
แรกที่เข้ าศึกษา
(๒) นัก ศึก ษาหลัก สูต รปริ ญญาเอกต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายใน ๓ ปี การศึก ษานับ แต่ภ าค
การศึกษาแรกทีเ่ ข้ าศึกษา
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดให้ นกั ศึกษา
ต้ องสอบและได้ รับอนุมตั ิโครงร่างวิทยานิพน์ก่อนกําหนดเวลาได้
นัก ศึก ษาที่ ไม่ไ ด้ รั บ อนุมัติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิพ นธ์ ภ ายในกํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ พ้น สถานภาพการเป็ น
นักศึกษา เว้ นแต่มีเหตุอนั จําเป็ นและสมควร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษาอาจขยายกําหนดเวลาต่อไปอีก ๑ ภาคการศึกษาได้
ข้ อ ๗๖ เมื่ อ โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ รั บ อนุมัติ แ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รจัด ทํ า ประกาศหัว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทําวิทยานิพนธ์ พร้ อมทังรายชื
้
่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ส่งให้
สํานักงานบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ตอ่ ไป
การเปลีย่ นแปลงอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หรื อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ กระทําได้ เฉพาะในกรณีที่มี
เหตุผลและความจํ า เป็ น โดยต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลัก สูต รและคณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษาโดยลําดับ
ส่ วนที่ ๕
การสอบวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๗ การสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ประกอบด้ วยการตรวจ
อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ ของนักศึกษาด้ วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๘ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบวิ
้
ทยานิพนธ์โดยหลักสูตรปริ ญญาโทให้ มี
กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน หลักสูตรปริ ญญาเอกให้ มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน
๗ คน โดยต้ องแต่งตังอาจารย์
้
ประจําอย่างน้ อย ๒ คนเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยกรรมการดังต่อไปนี ้
(๑) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หรื อ ผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายเป็ นประธาน
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ในกรณีเช่นนี ้ ให้ นบั เป็ น ๑ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้ อย ๑ คน
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีการแต่งตังกรรมการให้
้
มีจํานวนมากกว่าที่
กําหนดไว้ ก็ได้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มิได้
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ข้ อ ๗๙ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้ าที่ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ ประชุมปรึ กษาระหว่างกรรมการในวันสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ์ และทดสอบความรู้ นัก ศึก ษาด้ ว ยการซัก ถามหรื อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารใด ๆ รวมทัง้ อนุมัติ ก ารปรั บ เปลี่ย นหัว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ซงึ่ ไม่มีผลกระทบต่อแนวทางการวิจยั ที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ ก่อนหน้ านัน้
ในกรณี ที่ มี การปรั บเปลี่ยนหัวข้ อวิ ท ยานิพ นธ์ ประธานคณะกรรมการสอบต้ อ งแจ้ งให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรทราบด้ วย
ข้ อ ๘๐ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ก็ตอ่ เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(๑) ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
(๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนวันสอบ
วิทยานิพนธ์
(๓) มีหลักฐานแสดงว่าได้ สง่ บทความวิจยั ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ให้ วารสารทางวิชาการพิจารณาเพื่อการ
ตีพิมพ์แล้ ว หรื อได้ รับให้ ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ข้ อ ๘๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ให้ สง่ ร่างวิทยานิพนธ์ซงึ่ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบแล้ ว
แก่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษาเป็ นการล่วงหน้ าและต้ องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๘๒ การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ กระทําโดยเปิ ดเผย และบุคคลภายนอกอาจเข้ ารับฟั งได้ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์
ระดับปริ ญญาเอกซึง่ มีการเสนอผลงานวิจยั ที่สามารถตรวจสอบได้ เว้ นแต่มีความจําเป็ นต้ องพิทกั ษ์ ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใด
ของวิทยานิพนธ์ไว้ เป็ นความลับ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรื ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจสัง่ เป็ นอย่างอื่นได้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอํานาจอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าฟั งถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทังการจํ
้
ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ ดําเนินการสอบเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
ข้ อ ๘๓ ในวันสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน
สําหรับหลักสูตรปริ ญญาโท และไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับหลักสูตรปริ ญญาเอกมาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ จึงจะถือว่า
การสอบนันมี
้ ผลสมบูรณ์
นักศึกษาที่ไม่มาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ เว้ นแต่ไม่สามารถ
เข้ าสอบโดยเหตุสดุ วิสยั โดยได้ รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนเวลาสอบวิทยานิพนธ์นนั ้
ข้ อ ๘๔ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์ สิ ้นสุดลง ให้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประชุมร่ วมกันเพื่อพิจารณาและ
ประเมินผลการสอบเป็ นการลับ
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง ยกเว้ น
กรณีของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ นบั รวมกันเป็ นหนึง่ เสียง โดยให้ ถือเสียง
ข้ างมากเป็ นเกณฑ์ใ นการวินิจฉัย เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ไว้ เป็ นอย่างอื่น โดยต้ องแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบเป็ นการล่วงหน้ า
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจให้ ผา่ นโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้ อยกว่าที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนก็ได้ ทังนี
้ ้ ให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนส่วนที่เหลือให้ ครบถ้ วนตามจํานวน หน่วยกิตที่กําหนดตังแต่
้ ภาคการศึกษาถัดไป
ให้ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และต้ องแจ้ งผลการ
สอบวิทยานิพนธ์แก่นกั ศึกษาให้ ทราบด้ วย
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ข้ อ ๘๕ การแจ้ งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
๘๕.๑ ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ ไข ให้ ระบุประเด็นหรื อรายการที่ต้องแก้ ไข พร้ อมทังมี
้ การอธิบาย ชี ้แจงให้ ผ้ ู
เข้ าสอบรับทราบ ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าสอบต้ องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จและคณะกรรมการสอบให้ ความเห็นชอบภายใน ๔๕ วันนับจากวัน
สอบ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ทนั ตามกําหนดดังกล่าวให้ ถือว่าไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ แล้ วให้ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์รายงานผลขันสุ
้ ดท้ ายต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
๘๕.๒ ในกรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องสรุ ปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ ผ่านโดย
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าสอบทราบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรภายใน ๓ วันทําการถัด
จากวันสอบ
ข้ อ ๘๖ นักศึกษาที่ไม่ผา่ นการสอบวิทยานิพนธ์มีสทิ ธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ และให้ ขอสอบใหม่ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งผลการสอบ
การขอสอบใหม่ให้ เป็ นไปตามข้ อ ๘๑ โดยอนุโลม
ข้ อ ๘๗ รู ปแบบของวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
กําหนดลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์เป็ นของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๘๘ นักศึกษาต้ องส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ให้ แก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ภายใต้ บงั คับความในข้ อ ๙.๖ และ ข้ อ ๑๓ นักศึกษาที่สง่ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายหลังกําหนดเวลาตามวรรค
หนึง่ จะไม่สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษานันและต้
้
องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป
ส่ วนที่ ๖
การสอบการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๘๙ การสอบการค้ นคว้ าอิสระเป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาด้ วยการตรวจ
อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ ของนักศึกษาด้ วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานโดยคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๙๐ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบการค้
้
นคว้ าอิสระโดยให้ มีกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน

ประธาน

คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยกรรมการดังต่อไปนี ้
(๑) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หรื อ ผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมาย เป็ น
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ
(๓) อาจารย์ประจําหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้ อย ๑ คน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระจะทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระมิได้
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ข้ อ ๙๑ คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระมีหน้ าที่ตรวจอ่านรายงานการค้ นคว้ าอิสระ ประชุมปรึ กษาระหว่าง
กรรมการในวันสอบการค้ นคว้ าอิสระ และทดสอบความรู้ นักศึกษาด้ วยการซักถามหรื อด้ วยวิธีการใด ๆ รวมทังอนุ
้ มตั ิการ
ปรับเปลีย่ นหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระซึง่ ไม่มีผลกระทบต่อแนวทางการค้ นคว้ าอิสระที่ได้ ทําไว้ แล้ ว
ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระ ประธานคณะกรรมการสอบต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรทราบด้ วย
หลักสูตร

ข้ อ ๙๒ นัก ศึก ษาจะสอบการค้ นคว้ า อิส ระได้ ก็ต่อเมื่อลงทะเบีย นเรี ย นรายวิช าครบถ้ วนตามที่ กํา หนดไว้ ใ น

ข้ อ ๙๓ นั กศึกษาที่ประสงค์จะสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ สง่ ร่ างรายงานการค้ นคว้ าอิสระซึ่งอาจารย์ที่ปรึ กษาการ
ค้ น คว้ า อิ ส ระเห็ น ชอบแล้ ว แก่ สํ า นัก งานบัณ ฑิ ต ศึก ษาเป็ นการล่ว งหน้ า และต้ อ งชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มการสอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๙๔ ในวันสอบการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระรวมกันไม่น้อยกว่า ๓
คนมาดําเนินการสอบการค้ นคว้ าอิสระจึงจะถือว่าการสอบนันมี
้ ผลสมบูรณ์
นักศึกษาที่ไม่มาสอบในวันสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบการค้ นคว้ าอิสระเว้ นแต่ไม่
สามารถเข้ าสอบโดยเหตุสดุ วิสยั โดยได้ รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระก่อนเวลาสอบการค้ นคว้ า
อิสระนัน้
ข้ อ ๙๕ เมื่อ การสอบการค้ น คว้ า อิสระสิ ้นสุด ลง ให้ คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิส ระประชุม ร่ วมกันเพื่ อ
พิจารณาและประเมินผลการสอบเป็ นการลับ
การประเมินผลการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ กรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง โดยให้
ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ในการวินิจฉัย เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ
สอบการค้ นคว้ าอิสระไว้ เป็ นอย่างอื่น โดยต้ องแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบเป็ นการล่วงหน้ า
คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระอาจให้ ผ่านโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้ อยกว่าที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนก็ได้
ทังนี
้ ้ ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนส่วนที่เหลือให้ ครบถ้ วนตามจํานวน หน่วยกิตที่กําหนดตังแต่
้ ภาคการศึกษาถัดไป
ให้ ประธานกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระรายงานผลการสอบต่อนคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และต้ องแจ้ งผล
การสอบการค้ นคว้ าอิสระแก่นกั ศึกษาให้ ทราบด้ วย
ข้ อ ๙๖ การแจ้ งผลการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ ดําเนินการตามข้ อ ๘๕ โดยอนุโลม
ข้ อ ๙๗ นักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบการค้ นคว้ าอิสระมีสิทธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ และให้ ขอสอบใหม่ภายใน
๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งผลการสอบ
การขอสอบใหม่ให้ เป็ นไปตามข้ อ ๙๓ โดยอนุโลม
ข้ อ ๙๘ รู ป แบบของรายงานการค้ น คว้ า อิ สระให้ เ ป็ นไปตามคู่มื อ การพิม พ์ ร ายงานการค้ น คว้ าอิ ส ระที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ลิขสิทธ์ในรายงานการค้ นคว้ าอิสระเป็ นของมหาวิทยาลัย
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ข้ อ ๙๙ นักศึกษาต้ องส่งรายงานการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้ แก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ภายใต้ บัง คับ ความในข้ อ ๙.๕ และ ข้ อ ๑๓ นัก ศึก ษาที่ ส่ง รายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระฉบับ สมบูร ณ์ ภ ายหลัง
กําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ จะไม่สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษานันและต้
้
องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการค้ นคว้ าอิสระใน
ภาคการศึกษาถัดไปด้ วย
หมวด ๗
การประเมินผลการศึกษา
ส่ วนที่ ๑
ระดับการประเมิน
ข้ อ ๑๐๐ การประเมินผลการศึกษาให้ กระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
ข้ อ ๑๐๑ นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบให้ ดาํ เนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐๒ การประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิตให้ กระทําเป็ นสัญลักษณ์ซงึ่ มีความหมายและแต้ ม
ระดับคะแนนดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

แต้ มระดับคะแนน
๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
๒.๕๐
๒.๐๐
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐

ข้ อ ๑๐๓ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตให้ กระทําเป็ นสัญลักษณ์ดงั ต่อไปนี ้
S
ผลการประเมินเป็ นที่นา่ พอใจ (Satisfactory)
U

ผลการประเมินไม่เป็ นที่นา่ พอใจ (Unsatisfactory)

ข้ อ ๑๐๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และ การค้ นคว้ าอิสระเป็ นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิตที่ให้ ใช้
การประเมินผลตามข้ อ ๑๐๓ โดยอนุโลม
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ข้ อ ๑๐๕ การประเมินผลรายวิชา อาจแสดงด้ วยสัญลักษณ์ดงั ต่อไปนี ้
V
การร่วมฟั งการบรรยาย (Visitor)

เรี ยน

I

การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

IP

การเรี ยนการสอนยังไม่สิ ้นสุดและยังไม่มีการวัดผล (In-Progress)

W

ถอนรายวิชา (Withdraw)

X

ยังไม่ได้ รับผลการประเมิน (No Report)

ข้ อ ๑๐๖ การให้ สญ
ั ลักษณ์ตามข้ อ ๑๐๒ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่อมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิต
(๒) เมื่อเปลี่ยนจาก I โดยมีการประเมินผลภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
(๓) เมื่อเปลีย่ นจาก IP หรื อ X

ข้ อ ๑๐๗ นอกเหนือจากกรณีตามข้ อ ๑๐๖ แล้ ว สัญลักษณ์ F จะให้ ได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่ออาจารย์ผ้ ูสอนไม่อนุญาตให้ สอบเนื่องจากมีเวลาศึกษาไม่ถึงร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทังหมดของ
้
รายวิชานันโดยไม่
้
มีเหตุอนั ควร
(๒) เมื่อนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(๓) เมื่อนักศึกษาเข้ าสอบและไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
(๔) เมื่อเปลีย่ นจาก I ในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลการสอบ หรื อ ผลงานภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ถัดไปที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
(๕) นัก ศึกษากระทําการทุจริ ต ในการสอบ ทํา ผิดข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อ ประกาศเกี่ ยวกับการสอบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ทังนี
้ ้โดยมติของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๑๐๘ การให้ สญ
ั ลักษณ์ S จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อผลการประเมินเป็ นที่นา่ พอใจในกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่อนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
(๒) เมื่อนักศึกษาได้ รับการประเมินให้ ผา่ นในการทําวิทยานิพนธ์ หรื อ การค้ นคว้ าอิสระ
(๓) เมื่อนักศึกษาได้ รับการประเมินผลให้ ผา่ นในการสอบวัดคุณสมบัติ
(๔) เมื่อนักศึกษาได้ รับการประเมินผลให้ ผา่ นในการสอบประมวลความรู้
ข้ อ ๑๐๙ การให้ สญ
ั ลักษณ์ U จะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อผลการประเมินในกรณีต่าง ๆ ตามข้ อ ๑๐๘ ไม่ผ่านหรื อไม่
เป็ นที่พอใจ
ข้ อ ๑๑๐ การให้ สญ
ั ลักษณ์ V จะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟั งได้ ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันและประธานคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตรก่อน
และต้ องชําระค่าลงทะเบียนเรี ยนหรื อค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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(๒) นักศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทังหมดของรายวิ
้
ชานัน้
หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟั งไม่ได้ ดําเนินการให้ ไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ปรากฎรายวิชานันในใบ
้
แสดงผลการเรี ยน
ข้ อ ๑๑๑ การให้ สญ
ั ลักษณ์ I จะกระทําได้ เฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาป่ วยก่อนที่การเรี ยนในภาคการศึกษานันจะสิ
้
้นสุดลง และยังป่ วยอยูจ่ นกระทัง่ ถึงกําหนดการสอบเป็ น
เหตุให้ ไม่สามารถเข้ าสอบในบางรายวิชาหรื อทุกรายวิชาได้ และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ พิจารณาคําร้ อง
ประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันแล้
้ วเห็นว่าควรให้ ได้ I
(๒) นักศึกษาได้ ศกึ ษามาจนสิ ้นสุดภาคการศึกษาแล้ ว และป่ วยระหว่างการสอบเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถเข้ าสอบใน
บางรายวิชาหรื อทังหมดได้
้
และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ พิจารณาคําร้ องประกอบกับความเห็นของอาจารย์
ผู้สอนรายวิชานันแล้
้ วเห็นสมควรให้ ได้ I
(๓) นักศึกษาขาดสอบด้ วยเหตุสดุ วิสยั โดยได้ ยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรโดยทันที และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ พิจารณาคําร้ องประกอบกับความเห็นอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันแล้
้ วเห็นสมควรได้
I
(๔) นักศึกษาทํางานที่เป็ นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผ้ สู อนเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา
โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและแจ้ งให้ คณบดีทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรพร้ อมกับผล
การศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานัน้
การเปลีย่ น I ตาม (๑) และ (๒) ให้ ได้ รับสัญลักษณ์การประเมินผลสูงสุดไม่เกิน B
ข้ อ ๑๑๒ การให้ ส ัญลัก ษณ์ IP จะกระทํ า ได้ เ มื่ อ การวัด และประเมิ น ผลการศึก ษายังไม่ส มบูร ณ์ ใ นรายวิ ช า
วิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลีย่ นเมื่อได้ รับการวัดและประเมินผลแล้ วในกําหนดเวลาไม่เกินวัน สุดท้ ายของกําหนดการ
สอบไล่ประจําภาคการศึกษาภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถดั ไป
หากพ้ นกําหนดดังกล่าวแล้ ว สัญลักษณ์ IP จะเปลีย่ นเป็ นสัญลักษณ์ U
ข้ อ ๑๑๓ การให้ สญ
ั ลักษณ์ W จะกระทําได้ เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาได้ ถอนรายวิชานัน้
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาโดยถูกต้ อง
(๓) นักศึกษาถูกสัง่ พักการศึกษาในภาคการศึกษานันด้
้ วยเหตุผลอื่นที่มิใช่เพราะเหตุที่กระทําผิดข้ อบังคับ ระเบียบ
คําสัง่ หรื อประกาศเกี่ยวกับการสอบของหลักสูตร คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา หรื อ มหาวิทยาลัย
(๔) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอนุมตั ิให้ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ตามข้ อ ๑๑๑ (๑) (๒) หรื อ (๓) เป็ น
W หากปรากฎว่าการป่ วยหรื อเหตุสดุ วิสยั ยังไม่สิ ้นสุดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปถัดจากการศึกษาที่
นักศึกษาลงทะเบียน
(๖) นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไขหรื อข้ อกําหนดของหลักสูตร
ข้ อ ๑๑๔ การให้ สญ
ั ลักษณ์ X จะกระทําได้ เฉพาะในรายวิชาที่มีการประเมินผลแล้ วแต่สํานักงานบัณฑิตศึกษายัง
ไม่ได้ รับรายงานการประเมินผลการศึกษาของรายวิชานันตามกํ
้
าหนด
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การคํานวณคะแนนเฉลี่ย

ข้ อ ๑๑๕ การคํานวณคะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาแต่ละรายให้ กระทําเมื่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา
ข้ อ ๑๑๖ คะแนนเฉลีย่ มี ๒ ประเภท ซึง่ คํานวณได้ ดงั ต่อไปนี ้
๑๑๖.๑ คะแนนเฉลีย่ รายภาคการศึกษา ให้ คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยเอา
ผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับแต้ มระดับคะแนนประจําสัญลักษณ์ที่นกั ศึกษาได้ ในแต่ละรายวิชาทุกครัง้ เป็ นตัว
ตังแล้
้ วหารด้ วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตคํานวณรายภาค
๑๑๖.๒ คะแนนเฉลีย่ สะสม ให้ คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตังแต่
้ เริ่ มเข้ าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่มี
การคิดคํานวณโดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับแต้ มระดับคะแนนประจําสัญลักษณ์ที่นกั ศึกษาได้ ในแต่
ละรายวิชาทุกครัง้ เป็ นตัวตังแล้
้ วหารด้ วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตสะสม
ผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ นําไปรวมกับผลการศึกษาภาคการศึกษาภาคถัดไปที่นกั ศึกษาผู้นนลงทะเบี
ั้
ยนเรี ยน
และมีหน่วยกิตคํานวณรายภาคเพื่อจําแนกสภาพนักศึกษา
ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึง่ มากกว่า ๑ ครัง้ ให้ ใช้ ผลการเรี ยนที่ได้ คะแนนสูงสุด และนับจํานวน
หน่วยกิตตามหลักสูตรในวิชานันเพี
้ ยงครัง้ เดียว
หมวดที่ ๘
การสําเร็จการศึกษา
ส่ วนที่๑
ผู้สาํ เร็จการศึกษา
ข้ อ ๑๑๗ ผู้ที่จะมีสทิ ธิ์ขอรับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาตามความในหมวดนี ้ได้ นนั ้ นักศึกษาจะต้ องปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาดังต่อไปนี ้
๑๑๗.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง ต้ องเรี ยนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ ในหลักสูตรและต้ องได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ คะแนนหรื อเทียบเท่า
๑๑๗.๒ ปริ ญญาโท
๑๑๗.๒.๑ นักศึกษา แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ าย โดยคณะกรรมการ
ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังและผลงานวิ
้
ทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อยดําเนินการให้
ผลงานหรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิง่ พิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
ที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๑๑๗.๒.๒ นักศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยได้ รับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า พร้ อมทังเสนอวิ
้
ทยานิพนธ์ และผ่านการสอบปากเปล่าขัน้
สุดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังและผลงานวิ
้
ทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื อ
อย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรื อ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
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๑๑๗.๒.๓ นักศึกษา แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดในหลักสูตรได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า สอบผ่านการสอบการค้ นคว้ าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้ วยข้ อเขียนและ / หรื อปากเปล่าในสาขาวิชานัน้
๑๑๗.๒.๔ นั ก ศึ ก ษาแสดงหลัก ฐานการสอบผ่ า นภาษาต่ า งประเทศ หรื อ แสดงหลั ก ฐานการอบรม
ภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
๑๑๗.๓ ปริ ญญาเอก
๑๑๗.๓.๑ นักศึกษา แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้ อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผู้มีสทิ ธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วน
หนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer
Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
๑๑๗.๓.๒ นักศึกษา แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนด ในหลักสูตรโดยได้ รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้ อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผู้มีสิทธิ ขอทํา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้ องประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อย
ดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ใน วารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
ข้ อ ๑๑๘ สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดให้ การตีพิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็ นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขในการสําเร็ จการศึกษาและนักศึกษาได้ ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็ จการศึกษาอื่น ๆ ครบถ้ วนแล้ ว แต่อยู่ใน
ระหว่างรอการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาได้ ใช้ เวลาในการศึกษา
ครบตามระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้ ว นักศึกษาสามารถยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเพื่อ
ขอขยายเวลาการศึกษาได้ ครัง้ ละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๒ ครัง้
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ิคําร้ อง
ตามวรรคหนึง่
ข้ อ ๑๑๙ สําหรับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
ในหลักสูตรเดียวกันไม่จําเป็ นต้ องเป็ นภาษาเดียวกัน
ภาษาต่างประเทศในที่นี ้หมายถึง ภาษาที่เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ เพื่อทําวิทยานิพนธ์ หรื อการ
ค้ นคว้ าอิสระ
สําหรับหลักสูตรที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษ หากนักศึกษาชาวต่างประเทศทําวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระใน
เรื่ องเกี่ยวกับประเทศไทย ให้ ถือว่าภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศก็ได้ ยกเว้ นกรณีที่นกั ศึกษาเป็ นคนไทยต้ องกําหนดให้ ใช้
ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ
สําหรับหลักสูตรที่สอนเป็ นภาษาไทยต้ องกําหนดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศเท่านัน้
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ข้ อ ๑๒๐ ผู้สาํ เร็ จการศึกษาจะมีสทิ ธิ์ได้ รับเกียรติบตั รเรี ยนดีก็ตอ่ เมือ่ มีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่าํ กว่า ๓.๗๕
(๓) ไม่มีรายวิชาที่ได้ สญ
ั ลักษณ์ตํ่ากว่า B
(๔) ไม่มีรายวิชาที่ได้ สญ
ั ลักษณ์ U
(๕) ไม่มีรายวิชาที่ได้ สญ
ั ลักษณ์ R
ข้ อ ๑๒๑ ให้ สภามหาวิ ทยาลัย เป็ นผู้อ นุมัติการสําเร็ จการศึกษาและให้ ถือ วัน ที่ได้ รับ อนุมัตินัน้ เป็ นวันสํา เร็ จ
การศึกษา
ส่ วนที่ ๒
การอนุมตั ิประกาศนียบัตรและปริญญา
ข้ อ ๑๒๒ นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ ยื่นคําร้ องแสดงความจํานงขอสําเร็ จ
การศึกษาต่อสํานักงานบัณฑิตศึกษาล่วงหน้ าอย่างน้ อย ๓๐ วัน ก่อนวันสิ ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษานัน้
ข้ อ ๑๒๓ นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ จากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รเพื่ อ ขออนุ มั ติ
ประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัยก็ตอ่ เมื่อมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(๑) เป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาตามบังคับความในหมวดที่ ๘ ส่วนที่ ๑
(๒) ไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรื อไม่มีหนี ้สินกับมหาวิทยาลัย
(๓) เป็ นผู้ไม่อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการทางวินยั นักศึกษา
(๔) ส่งวิทยานิพนธ์ หรื อรายงานการค้ นคว้ าอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่จดั ทําตามรู ปแบบและจํานวนที่
สํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด
ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอนุมตั ิรายชื่อผู้สาํ เร็ จการศึกษาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๒๔ ให้ สภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้อนุมตั ิประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญา
การเสนอรายชื่อผู้สาํ เร็ จการศึกษาเพื่อขออนุมตั ิประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๑๒๕ ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเป็ นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้ า
รับการประสาทปริ ญญาบัตรก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๑๒๖ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาซึง่ ได้ อนุมตั ิแก่ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษาผู้
หนึง่ ผู้ใดไปแล้ วตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ผู้สาํ เร็ จการศึกษาผู้นนไม่
ั ้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามนัยของคุณสมบัติผ้ มู ีสทิ ธิเข้ าศึกษา หรื อผู้สําเร็ จการศึกษา
ของหลักสูตรที่ตนได้ สาํ เร็ จการศึกษา
(๒) ผู้สาํ เร็ จการศึกษาผู้นนได้
ั ้ ทําการลอกเลียนงานวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระเพื่อการสําเร็ จการศึกษาตาม
หลักสูตรของผู้อื่น หรื อมิได้ กระทําด้ วยตนเอง
(๓) ผู้สาํ เร็ จการศึกษาผู้นนได้
ั ้ กระทําการอันเป็ นที่เสือ่ มเสียร้ ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรื อต่อศักดิ์ศรี แห่งปริ ญญาที่
ตนได้ รับ
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การเพิกถอนประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิประกาศนีบตั รหรื อปริ ญญา
ให้ กบั บุคคลนัน้
หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๒๗ อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึ่งดํารงอยู่ในวันประกาศใช้ ข้อบังคับนี ้ให้ คง
ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ ๑๒๘ มิให้ นําข้ อบังคับ ข้ อ ๑๑๗.๒.๔ มาใช้ บงั คับกับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาก่อนปี การศึกษา ๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พลเอก
(ธงชัย เกื ้อสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 271 มหาวิทยาลัยโยนก
ถนนวชิราวุธดําเนิน ลําปาง 52000

YONOK UNIVERSITY
Lampang, Thailand 52000
Phone : (054) 265170-6 Fax. (054) 265184

ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก
ว่ าด้ วย การศึกษาขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
เพื่อให้ การจัดการศึกษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ทยาลัยโยนก เป็ นไปตามมาตราฐานวิช าการด้ วยความ
เรี ยบร้ อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยโยนก ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2552
จึงวางระเบียบไว้ ดงั นี ้
หมวด 1
หมวดทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนกว่าด้ วยการศึกษาขันปริ
้ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับสําหรับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยการศึกษาขันปริ
้ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2531 ฉบับแก้ ไขปรับปรุง
พ.ศ. 2547 และ บรรดาข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อประกาศอืน่ ใดของมหาวิทยาลัยที่ขดั หรื อ แย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยโยนก
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก
“คณะ”
หมายถึง คณะวิชาต่าง ๆ ที่จดั สอนในมหาวิทยาลัย
“คณบดี”
หมายถึง หัวหน้ าผู้ที่มีความรับผิดชอบงานของคณะนันๆ
้
“สาขาวิชา”
หมายถึง แผนกวิชาที่จดั สอนในมหาวิทยาลัย
“หัวหน้ าสาขาวิชา”
หมายถึง หัวหน้ าผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชานันๆ
้
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายถึง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจําตัวนักศึกษาแต่ละคน
“นักศึกษาเต็มเวลา”
หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรที่เรี ยนเต็มเวลา
“นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา” หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรที่เรี ยนไม่เต็มเวลา
ข้ อ 5. ให้ อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ มีอํานาจออกประกาศ คําสัง่ หรื อ ระเบียบปฏิบตั ิ
ซึง่ ไม่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้
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ระบบการศึกษา

ข้ อ 6. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยโยนก มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย
6.1 ปี การศึกษาหนึง่ ๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคเรี ยนฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก
1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึง่ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทังนี
้ ้ต้ องมีชวั่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมง
เรี ยนของการศึกษาภาคปกติ ภาคเรี ยนฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ ยกเว้ นหลักสูตรที่ได้ กําหนดให้ ต้องศึกษาใน
ภาคฤดูร้อนด้ วย
6.2 คําว่า “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริ มาณการศึกษาซึง่ มหาวิทยาลัยจัดให้ แก่นกั ศึกษา
6.2.1 วิชาที่ใช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า 15
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.2 วิชาที่ใช้ เวลาปฏิบตั ิทดลอง 2 ถึง 3 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.3 วิชาที่ใช้ เวลาฝึ กงาน หรื อฝึ กภาคสนาม(การฝึ กงานวิชาชีพ) 3 ถึง 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
ตังแต่
้ 45 ถึง 90 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
หมวด 3
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 7. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
7.1 คุณวุฒิ
7.1.1 ผู้สมัครหลักสูตรปริ ญญาตรี 4 ต้ องสําเร็ จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า หรื อ
สําเร็ จการศึกษาประโยคอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรื อที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
7.1.2 ผู้สมัครหลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้ องสําเร็ จการศึกษาจากระดับประโยควิชาชีพชันสู
้ งหรื อ
เทียบเท่า หรื อระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
7.2 ไม่เป็ นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ ายแรงโรคที่สงั คมรังเกียจ หรื อติดยาเสพติดและแพทย์มีความเห็นว่ามีสขุ ภาพ
เหมาะสมทีเ่ รี ยนได้
7.3 มีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะได้ ประกาศให้ ทราบเป็ นปี ๆ ไป
หมวด 4
การคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 8. การคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา
การคัดเลือกผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้ าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ได้ ประกาศให้ ทราบเป็ นปี ๆ ไป
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การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต

ข้ อ 9. การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
นักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ นกั ศึกษาทุกคนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนได้ โดยเฉพาะการศึกษาในระบบจะเป็ น
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็ น
สองประเภท คือการเทียบโอนหน่วยกิ ตมาศึกษาต่อ และการเข้ าศึกษาปริ ญญาที่สอง ส่วนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการโอนความรู้ และให้ หน่วยกิตเข้ าสูก่ ารศึกษาในระบบ
9.1 การศึกษาในระบบ
การเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
9.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาทีข่ อเทียบโอน
1) เป็ นผู้มีความประพฤติดี
2) เป็ นหรื อเคยเป็ นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
3) ไม่เป็ นผู้ที่ถกู คัดชื่อออกหรื อถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทาง
วินยั
9.1.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้ ใช้ เกณฑ์ดงั นี ้
1) เป็ นรายวิ ช าหรื อ กลุ่ม รายวิ ช าในหลัก สูต รระดับ อุด มศึก ษาหรื อ เที ย บเท่ า ที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ หน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
2) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
หรื อกลุม่ รายวิชาที่ขอเทียบ
3) เป็ นรายวิชาที่สอบไล่ได้ ระดับคะแนนตัวอักษร ไม่ตํ่ากว่า C หรื อ แต้ มระดับคะแนน 2.00
ระดับคะแนนตัวอักษร S หรื อเทียบเท่า
4) นักศึกษาจะได้ รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต ได้ ไม่เกินสามในสีข่ องจํานวนหน่วย
กิตรวมที่จะต้ องศึกษาในแต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
5) นักศึกษาจะต้ องใช้ เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยโยนกเป็ นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
การศึกษา
6) กรณีที่มหาวิทยาลัยโยนกเปิ ดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้ าศึกษาได้ ไม่เกินกว่าชัน้
ปี และภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุญาตให้ มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว
7) การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตให้ เป็ นไปตามการอนุมตั ิของคณะกรรมการ สาขาวิชา/
หลักสูตร
8) การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่
สะสม (Cumulative Grade Point Average : CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้ กระทําดังนี ้
(1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษาเดิม พร้ อมทังลงรายการชื
้
่อวิชาและอักษรระดับคะแนน ที่รับ
โอนแยกไว้ สว่ นหนึง่ ต่างหาก
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(2) การคิดคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้ รับปริ ญญาของมหาวิทยาลัย จะ
คํานวณคะแนนเฉลีย่ สะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยเท่านันรายวิ
้
ชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่เทียบ
โอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นํามาคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
9.2 การเข้ าศึกษาปริญญาที่สอง ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
9.2.1 คุณสมบัติของผู้ขอศึกษาปริ ญญาที่สอง
1) เป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาขันปริ
้ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2) เป็ นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ ายแรง โรคสังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียน หรื อขัดขวางการศึกษา
3) เป็ นผู้มีความประพฤติดี
9.2.2 การขอศึกษาปริ ญญาที่สอง ต้ องเป็ นสาขาวิชาหรื อปริ ญญาที่มชี ื่อไม่เหมือนกับสาขาวิชาหรื อ
ปริ ญญาเดิมที่สาํ เร็จการศึกษามาแล้ ว
9.2.3 ได้ รับยกเว้ นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเข้ าหลักสูตรปริ ญญาตรี ที่เข้ าศึกษา
ปริ ญญาที่สอง ในกรณีที่คณะกรรมการวิชาการคณะที่นกั ศึกษาสังกัดพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้เข้ าศึกษาปริ ญญาที่สอง ยัง
ขาดความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ก็อาจกําหนดให้ ศกึ ษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านันได้
้ โดยให้ นบั หน่วยกิตต่างหาก ไม่ถือเป็ น
หน่วยกิตสะสม
9.2.4 ต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของจํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
9.2.5 รายวิชาใดที่ได้ ศกึ ษามาแล้ วทังหมดในปริ
้
ญญาเดิม จะได้ รับการพิจารณาเทียบโอนเพื่อใช้ ใน
การกําหนดแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนไม่ได้ ให้ ตดั ออก
9.2.6 รายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ จะต้ องมีเนื ้อหาสาระครอบคลุม
ไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องรายวิชาที่ขอเทียบโอนและมีผลการเรี ยนไม่น้อยกว่า C หรื อแต้ มระดับคะแนน 2.00 เทียบเท่า
9.2.7 ระยะเวลาในการศึกษาปริ ญญาทีส่ อง นักศึกษาต้ องศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาที่สองไม่เกินสอง
เท่าของจํานวนเวลาที่กําหนดไว้ ทตี่ ้ องศึกษาในหลักสูตรตังแต่
้ เริ่ มเรี ยนครัง้ แรก
9.2.8 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้ กระทําดังนี ้
1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้ อมทัง้ ลงรายการชื่ อวิชาและอักษรระดับ
คะแนน ที่รับโอนแยกไว้ สว่ นหนึง่ ต่างหาก
2) การคิดคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมและได้ รับปริ ญญาของ
มหาวิทยาลัย จะคํานวณคะแนนเฉลีย่ สะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยเท่านัน้
9.3 การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรื อการศึกษาตาม
อัธยาศัยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
9.3.1 เป็ นผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แล้ วสามารถเทียบความรู้เป็ น
รายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาตามหลักสูตรของคณะวิชาที่นกั ศึกษาสังกัด
9.3.2 การเทียบประสบการณ์จากการทํางานให้ คํานึงถึงความรู้ที่ได้ จากประสบการณ์เป็ นหลัก
9.3.3 กรรมการวิชาการคณะเป็ นผู้กําหนดวิธีการประเมินวิชาในสังกัดของคณะวิชาเพื่อการเทียบ
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โอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธี เพือ่ เทียบโอนหน่วยกิตโดย
ความเห็นชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหรื อผู้ที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมอบหมาย
9.3.4 ผลการประเมินต้ องได้ ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรื อแต้ มระดับคะแนน 2.00
หรื อเทียบเท่า หรื อระดับคะแนนตัวอักษร S ให้ บนั ทึกผลการเรี ยนตามวิธีการประเมิน โดย
CS : หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
CE : หน่วยกิตจากการทดสอบทีไ่ ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Exam)
CT : หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)
CP : หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio)
และการคํานวณคะแนนเฉลีย่ สะสมเพื่อการสําเร็ จการศึกษาจะคํานวณเฉพาะผล
การศึกษาและวิชาที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยเท่านัน้
9.3.5 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้ องใช้ เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ปี การศึกษา และมหาวิทยาลัยจะรับเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจํานวน
หน่วยกิตรวมของที่จะต้ องศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยโยนก
9.3.6 กรณีที่มหาวิทยาลัยโยนกเปิ ดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้ าศึกษาได้ ไม่เกินกว่าชันปี
้
และภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุญาตให้ มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้ รับความเห็นชอบแล้ ว
9.3.7 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้ มระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้ กระทําดังนี ้
1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้ อมทังลงรายการชื
้
่อวิชาและ
อักษรระดับคะแนน ที่รับโอนแยกไว้ สว่ นหนึง่ ต่างหาก
2) การคิดคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมและได้ รับปริ ญญาของ
มหาวิทยาลัย จะคํานวณคะแนนเฉลีย่ สะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศกึ ษาในมหาวิทยาลัยเท่านัน้
หมวด 6
การขึน้ ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ อ 10. การขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษาต้ องรายงานตัวขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึง่ จะประกาศให้ ทราบเป็ นปี ๆ ไป
ข้ อ 11. การลงทะเบียน
การลงทะเบียน หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชา และ การลงทะเบียนเพื่อใช้ บริ การของมหาวิทยาลัย
11.1 การลงทะเบียนรายวิชา
11.1.1 มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้ มีการลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้ เสร็ จ
สิ ้นก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษานัน้ ๆ
11.1.2 การลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ประจํา
วิชา และคณบดีที่นกั ศึกษาสังกัด ในเอกสารลงทะเบียน ถ้ ามีวิชาใดที่ต้องศึกษาก่อน(Prerequisite) ซึ่งได้ กําหนดไว้ ใน
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หลักสูตร นักศึกษาจะต้ องศึกษาวิชาที่ต้องศึกษาก่อนและสอบวิชาที่ต้องศึกษาก่อนให้ ได้ หรื อได้ รับอนุมตั ิจากคณบดีเป็ น
กรณีพิเศษ จึงจะมีสทิ ธิลงทะเบียนวิชานัน้ ๆ มิฉะนันจะไม่
้
นบั เป็ นหน่วยกิตลงทะเบียน
11.1.3 นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรี ยนด้ วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดพร้ อมทัง้
ชําระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรี ยนหลังวันที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว้ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มดังนี ้ ลงทะเบียนช้ ากว่าวันที่กําหนดวันละ 200 บาท การเสียค่าปรับในการ
ลงทะเบียนช้ า ให้ นบั วันหยุดต่อเนื่องรวมกันด้ วย นักศึกษาที่มิได้ ลงทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดจะไม่มีสิทธิเข้ าเรี ยนใน
ภาคการศึกษานัน้ ยกเว้ นในกรณีนกั ศึกษามีเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ให้ ขออนุมตั ิลงทะเบียนเป็ นกรณีพิเศษจากคณบดี
11.1.4 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนจะต้ องขอลาพักการศึกษาสําหรับ
ภาคนัน้ โดยทําหนังสือขอลาพักต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล และจะต้ องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ
ภายในสามสิบวันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิดงั กล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นนออกจาก
ั้
ทะเบียนนักศึกษา
11.1.5 กรณีที่นกั ศึกษาได้ รับผลการเรี ยนเป็ นอักษร IP และไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนในภาค
การศึกษาถัดไป ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเพื่อใช้ บริ การของมหาวิทยาลัย
11.1.6 จํานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาจะลงทะเบียน ให้ กระทําตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนได้ ไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน
22 หน่วยกิต นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ลงทะเบียนได้ ไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนได้ ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา สําหรั บ
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา
2) นักศึกษาอาจลงทะเบียนตํา่ กว่าหรื อมากกว่าจํานวนหน่วยกิตทีก่ ําหนดในข้ อ 11.1.6
ได้ เฉพาะกรณีทเี่ ป็ นการลงทะเบียนภาคสุดท้ ายที่จะจบหลักสูตร หรื อได้ รับอนุมตั ิจากคณบดี
3) นักศึกษาที่เข้ าศึกษาในปี การศึกษาแรก ต้ องลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ตามจํานวน
หน่วยกิตทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่มีการเพิม่ วิชาเรียน ยกเว้ นการขอเพิกถอนวิชา
11.1.7 การลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมจํานวนหน่วยกิต
ตามหลักสูตร (Visitor)
1) ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิต (Visitor)
ได้ โดยต้ องชําระค่าหน่วยกิตตามปกติและได้ รับอนุมตั จิ ากคณบดี
2) การเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต ไม่บงั คับให้ เข้ าสอบและไม่มีผลการเรี ยน
แจ้ งการบันทึกรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษ ในช่องผลการเรี ยนจะบันทึกสัญลักษณ์ “V” เฉพาะผู้ที่มีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมดของวิ
้
ชานัน้
3) มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้ บคุ คลภายนอกเข้ าเรี ยนบางวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วย
กิ ต ไ ด้ เ มื่ อ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก อ ธิ ก า ร บ ดี แ ล ะ จ ะ ต้ อ ง เ สี ย ค่ า เ ล่ า เ รี ย น แ ล ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัย
11.2 การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้ บริ การของมหาวิทยาลัย
นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ล งทะเบี ย นรายวิ ช าใด ๆ แต่ ใ นภาคการศึ ก ษานัน้ ประสงค์ ที่ จ ะใช้ บริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้ นคว้ า หรื อกิจกรรมอื่นใด ให้ ดําเนินการลงทะเบียนการใช้ บริ การและชําระค่ารุงการศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด 7
การขอเพิ่มวิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา
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ข้ อ 12. การขอเพิม่ การขอลด และการขอเพิกถอนวิชา
12.1 การขอเพิ่ม การขอลดรายวิชาให้ กระทํา ภายใน 1 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อ
ภายใน 3 วันนับจากวันเปิ ดภาคฤดูร้อน โดยได้ รับอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่งรายวิชาที่ขอลดนันจะไม่
้
บนั ทึกในใบรายงาน
ผลการศึกษา และนักศึกษามีสทิ ธิ์ได้ รับค่าลงทะเบียนรายวิชานันคื
้ น
12.2 การขอเพิกถอนวิชา จะกระทําได้ ก่อนสอบปลายภาค 4 สัปดาห์สาํ หรับภาคการศึกษาปกติ และ
ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์สาํ หรับภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอเพิกถอนนันจะบั
้ นทึกสัญลักษณ์ “ W “ ในใบรายงานผล
การศึกษา
12.3 การขอเพิกถอนวิชาภายหลังระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้
12.3.1 กรณีนกั ศึกษาไม่เจ็บป่ วยจะต้ องทําคําร้ องขออนุมตั เิ ป็ นกรณีพิเศษจากคณบดี ถ้ า
ไม่ได้ รับอนุมตั นิ กั ศึกษาต้ องศึกษาวิชานันต่
้ อไป การขอเพิกถอนในกรณีนี ้ต้ องกระทําก่อนการสอบปลายภาค
12.3.2 กรณีนกั ศึกษาเจ็บป่ วยในวันที่มกี ารสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานันได้
้ ต้องมีใบรับรอง
แพทย์มาแสดงเป็ นหลักฐานและได้ รับอนุมตั ิจากคณบดี
12.4 การขอเพิม่ การขอลดรายวิชาใด ๆ ต้ องไม่ขดั กับจํานวนหน่วยกิต ตามข้ อ 11.1.6
หมวด 8
ค่ าเล่ าเรียน และการขอคืนค่ าเล่ าเรียน
ข้ อ 13. ค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 14. การขอคืนค่าเล่าเรียน
นักศึกษาที่ขอลดวิชาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อ
ภายใน 3 วันของภาคฤดูร้อน มีสทิ ธิที่จะขอคืนค่าหน่วยกิตวิชานัน้
หมวด 9
ระยะเวลาการศึกษา
ข้ อ 15. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาต้ องมีกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ดงั นี ้
นักศึกษาเต็มเวลา
หลักสูตรปริ ญญาตรี(4ปี )
ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
หลักสูตรปริ ญญาตรี(ต่อเนื่อง) ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี การศึกษา
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา
หลักสูตรปริ ญญาตรี(4ปี )
ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี การศึกษา
หลักสูตรปริ ญญาตรี(ต่อเนื่อง) ใช้ เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา

หมวด 10
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
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ข้ อ 16. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจัดให้ มีการวัดผลการศึกษารายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ในทุกภาคการศึกษา
การวัดผลการศึกษาอาจกระทําโดยการสอบ หรื อวิธีอื่นที่คณะเจ้ าของรายวิชาจะกําหนด
16.2 การสอบ นักศึกษาทุกคนต้ องเข้ าสอบทุกครัง้ ที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค หากไม่เข้ าสอบ
ให้ ถือว่าสอบตกในครัง้ นัน้ ผู้ท่ขี าดสอบจะต้ องแจ้ งเหตุที่ขาดสอบพร้ อมหลักฐานต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล โดยเร็ ว
ที่สดุ เพื่อสํานักทะเบียนและประมวลผล จะทํารายงานเสนอต่อคณบดีตอ่ ไป
16.3 นักศึกษาจะมีสทิ ธิ์เข้ าสอบวิชาใด จะต้ องมีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
เวลาเรี ยนทังหมดในวิ
้
ชานัน้ ทังนี
้ ้ยกเว้ นในวิชาที่คณบดีได้ ประกาศไว้ ก่อนว่าจะไม่คิดเวลาศึกษาในวิชานัน้
ข้ อ 17. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ ประเมินเป็ นแต้ มระดับคะแนน หรื อระดับคะแนนตัวอักษร
และสัญลักษณ์ที่ไม่มีคา่ ระดับคะแนน ดังต่อไปนี ้
17.1 แต้ มระดับคะแนน มี 8 ระดับ ดังต่อไปนี ้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
แต้ มระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
ดีมาก (Very Good)
3.50
B+
B
ดี (Good)
3.00
+
ดีพอใช้ 3(Fairly Good)
2.50
C
C
พอใช้ (Fair)
2.00
+
อ่อน (Poor)
1.50
D
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
F
ตก (Fail)
0.00
17.2 สัญลักษณ์ที่ไม่มีคา่ ระดับคะแนน มีความหมายดังนี ้
สัญลักษณ์
ความหมาย
W
ขอเพิกถอนวิชาโดยได้ รับอนุมตั ิ และไม่ได้ รับหน่วยกิต (Withdraw)
IP
ยังไม่มกี ารวัดผล เนื่องจากยังมีการเรี ยนการสอนอยู่ (In-Progress)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยูใ่ นระหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete)
V
การลงทะเบียนเรี ยนวิชานันในฐานะผู
้
้ เข้ าร่วมฟั งเป็ นพิเศษ โดยไม่มีหน่วยกิต
และการวัดผล นักศึกษาต้ องมีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 (Visitor)
S
การเรี ยนเป็ นที่นา่ พอใจ นักศึกษาสอบผ่านในวิชานัน้ (Satisfactory)
U
การเรี ยนไม่เป็ นที่นา่ พอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานัน้ (Unsatisfactory)
CS
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ( Credits from Standardized Tests)
CE
หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam)
CT
หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่น
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)
CP
หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน ( Credits from Portfolio)
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17.3 การให้ ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C หรื อ D+, D และ F จะกระทําได้ ดงั นี ้
17.3.1 นักศึกษาเข้ าสอบ และ/หรื อ มีผลการเรี ยนที่ประเมินได้ เป็ นระดับคะแนน
17.3.2 เปลีย่ นจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
17.4 การให้ ระดับคะแนน F จะกระทําได้ ดงั ต่อไปนี ้
17.4.1 นักศึกษาเข้ าสอบและสอบตก
17.4.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้ รับอนุมตั ิจากคณบดี
17.4.3 นักศึกษาไม่มีสทิ ธิเข้ าสอบ เนื่องจากมีเวลาเ รี ยนไม่ถงึ ร้ อยละ 80 ในวิชานัน้
17.4.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ และได้ รับการตัดสินให้ สอบตก
17.4.5 เปลีย่ นจากสัญลักษณ์ I เป็ น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ทาํ การเปลีย่ นสัญลักษณ์ I
ภายในเวลาทีก่ ําหนด
17.5 การให้ สญ
ั ลักษณ์ W จะกระทําได้ เฉพาะวิชาที่นกั ศึกษาได้ ลงทะเบียนไว้ แล้ ว และนักศึกษาได้ รับ
อนุมตั ิให้ ขอเพิกถอนวิชานันภายในเวลาที
้
่ระบุไว้ ในข้ อ 12.2
17.6 การให้ สญ
ั ลักษณ์ I ในวิชาใดจะกระทําได้ ดงั ต่อไปนี ้
17.6.1 นักศึกษามีเหตุจําเป็ นสุดวิสยั เกิดขึ ้นในช่วงเวลาใกล้ สอบและระหว่างสอบ เช่น การเจ็บป่ วย
และได้ รับอนุญ าตให้ ล าป่ วยได้ ฯลฯ หรื ออาจารย์ ผ้ ูสอนและหัวหน้ าสาขาวิชาเห็นสมควรให้ ร อผลการศึกษาเพราะ
นักศึกษายังทํางานหรื อส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานันยั
้ งไม่สมบูรณ์
17.6.2 การเปลีย่ นสัญลักษณ์ I ให้ เป็ นระดับคะแนนที่เหมาะสมกับคุณภาพของ การสอบ และ/
หรื องานให้ กระทํา เมื่อนักศึกษาทําการสอบ และ/หรื อ ทํางานครบถ้ วนตามกําหนดแล้ ว ทังนี
้ ้ จะต้ องให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 2
สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนถัดไป หากพ้ นกําหนดนี ้จะเปลีย่ นสัญลักษณ์ I เป็ น F โดยอัตโนมัติ
17.7 การให้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสัญลักษณ์ V จะกระทําดังนี ้
17.7.1 นักศึกษาได้ ลงทะเบียนวิชาในฐานะผู้เข้ าร่วมฟั งซึง่ จะได้ รับสัญลักษณ์ V และต้ องชําระ
ค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนวิชาเรียนปกติ
17.7.2 วิชาที่ลงทะเบียนโดยได้ รับสัญลักษณ์ V ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ าสาขาวิชา
17.7.3 นักศึกษาจะใช้ วชิ าทีเ่ รี ยนโดยได้ รับสัญลักษณ์ V เป็ นวิชาบังคับก่อนของรายวิชาต่อเนื่อง
ไม่ได้
17.7.4 มหาวิทยาลัยจะไม่นบั หน่วยกิต ในการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้ รับสัญลักษณ์ V และ
จะไม่บนั ทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยต้ องใช้ เวลาเรียนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมด
้
17.8 การให้ ระดับคะแนน S และ U กระทําในกรณีดงั ดังต่อไปนี ้
17.8.1 นักศึกษาเข้ าสอบ และ/หรื อ มีผลการเรี ยนที่ประเมินได้
17.8.2 อักษร S เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาสอบได้
17.8.3 อักษร U เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาสอบตก
17.8.4 นักศึกษาที่ได้ รับอักษร U ในกระบวนวิชาที่บงั คับจะต้ องลงทะเบียนในรายวิชานันซํ
้ ้าอีก
17.8.5 การให้ สญ
ั ลักษณ์ S หรื อ U จะกระทําได้ เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผล
การศึกษาเป็ นแต้ มระดับคะแนน
17.9 การให้ สญ
ั ลักษณ์ IP จะกระทําได้ ในรายวิชาที่ยงั มีการเรี ยนการสอนอยู่ ยังไม่มีการวัดและ
ประมวลผล สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรี ยนหรื อการปฏิบัติงานในรายวิชานัน้ สิ ้นสุด และมีการประเมินผล
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การศึกษาเป็ นแต้ มระดับคะแนน หรื อสัญลักษณ์ S หรื อ U ตามแต่กรณี ทังนี
้ ้ ไม่เกินวันสุดท้ ายของกําหนดสอบปลายภาค
การศึกษาภายใน 2 การศึกษาถัดไป หากพ้ นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลีย่ นสัญลักษณ์ IP ให้ เป็ นระดับคะแนน F
หรื อ U
17.10 สัญลักษณ์ที่ไม่มีคา่ ระดับคะแนน จะไม่ถกู นํามาคํานวณหาค่าลําดับขันสะสมเฉลี
้
ย่ (Grade Point
Average , GPA)
17.11 สัญลักษณ์ CE , CP , CS และ CT ใช้ เฉพาะรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ ได้ รับการเทียบโอน
ผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าสูก่ ารศึกษาในระบบ
17.12 การนับหน่วยกิตสะสม เพื่อสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
17.12.1 รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ ระดับคะแนนตัวอักษร A , B+ , B , C+ , C , D+ , D หรื อ S , CE
, CP , CS และ CT เท่านัน้ จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานัน้ เป็ นหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา
17.12.2 ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้ นบั หน่วยกิตสะสมได้ เพียง
ครัง้ เดียว และให้ นบั เฉพาะครัง้ ทีน่ กั ศึกษาสอบผ่าน
ข้ อ 18. การคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่
18.1 การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ให้ กระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
การศึกษา
18.2 การคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ ให้ นบั เฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ ลงทะเบียนเรี ยนและสอบตาม
หลักสูตร และเป็ นวิชาที่มีการวัดผลและได้ ระดับคะแนน A , B+, B , C+ , C , D+ , D หรื อ F
18.3 นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ ้นไป หรื อ ได้ สญ
ั ลักษณ์ S ถือว่าสอบได้ ในรายวิชานัน้
ยกเว้ นรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชา กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
18.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าได้ เฉพาะในรายวิชาทีม่ ีผลการเรี ยนตํา่ กว่า C โดยในการลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาซํ ้าจะนําหน่วยกิตและแต้ มระดับคะแนนที่ได้ มาคํานวณระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมทุกครัง้
18.5 การคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของนักศึกษาแต่ละคนใช้ วิธีดงั นี ้
18.5.1 แต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ ประจําภาค (Grade Point Average) คํานวณโดยใช้
ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ ของทุกรายวิชาของภาคนัน้ หารด้ วยผลรวมของหน่วยกิตทุก
รายวิชาที่ศกึ ษาในภาคนัน้
18.5.2 แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ( Cumulative Grade Point Average) คํานวณโดยใช้
ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้ มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทังหมด
้
หารด้ วยผลรวมของหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่ศกึ ษาทังหมด
้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้ คิดทุกครัง้
18.5.3 การคํานวณหาแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่
และแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมจะใช้ จดุ
ทศนิยมสองตําแหน่งโดยปั ดเศษทิ ้งไปในทุกกรณี
18.6 การบันทึกผลการเรี ยน
18.6.1 ใบรายงานผลการเรี ยนประจําภาค (Grade Report) มีการบันทึกผลการเรี ยนทุก
รายวิชาที่ได้ ลงทะเบียนเรี ยน
18.6.2 ใบรายงานผลการเรี ยนรวม (Transcript) มีการบันทึกผลการเรี ยนทุกรายวิชา ที่มีการ
ลงทะเบียนเรี ยน กรณีที่มีการลงทะเบียนซํ ้าให้ บนั ทึกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน และคํานวณคะแนนเฉลีย่ สะสมทุกครัง้
18.7 สําหรับกรณีที่นกั ศึกษาสอบตก จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
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18.7.1 นักศึกษาที่สอบตกได้ รับระดับคะแนน F ในวิชาที่ไม่ใช่วิชาเลือกต้ องลงทะเบียนเรี ยนวิชา

18.7.2 นักศึกษาที่สอบตกได้ รับระดับคะแนน F ในวิชาเลือก อาจจะลงทะเบียนเรี ยนวิชานันซํ
้ ้า
อีก หรื อเลือกรายวิชาอื่นแทนได้
18.8 เมื่อนักศึกษาสอบได้ จํานวนหน่วยกิตครบทุกวิชาตามที่กาํ หนดไว้ ในหลักสูตรแล้ ว ได้ แต้ มระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 2.00 นักศึกษาอาจจะเรี ยนเพิ่มเติมเพือ่ ให้ ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม 2.00 จากระบบ 4
แต้ มระดับคะแนนได้ โดยวิธีการดังนี ้
18.8.1 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นที่ยงั ไม่เคยเรี ยนและมีอยูใ่ นหลักสูตรโดยได้ รับอนุมตั ิ
จากคณบดี
18.8.2 เรี ยนซํ ้าในบางรายวิชาซึง่ นักศึกษาเคยเรี ยนมาแล้ วรายวิชาที่ขอเรียนซํ ้าต้ องได้ ระดับคะแนน
ตํ่ากว่า C
18.8.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า 1 ครัง้ ให้ นําจํานวนหน่วยกิตและแต้ มระดับ
คะแนนที่ได้ จากการสอบทุกครัง้ ไปใช้ ในการคํานวณคะแนนสะสมเฉลีย่
หมวด 11
การจําแนกสภาพนักศึกษา และการพ้ นสภาพนักศึกษา
ข้ อ 19. การจําแนกสภาพนักศึกษาและฐานะนักศึกษา
19.1 การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทังนี
้ ้ ยกเว้ นนักศึกษา
ที่เข้ ามาศึกษาเป็ นปี แรก การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาที่สอง นับตังแต่
้ เริ่ มเข้ าศึกษา
สําหรับภาคฤดูร้อนให้ นําผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาผู้นนลงทะเบี
ั้
ยนศึกษา เพื่อ
จําแนกสภาพนักศึกษา สภาพนักศึกษามี 2 ประเภทคือ
19.1.1 นักศึกษาปกติ ได้ แก่ นักศึกษาที่สอบได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00
19.1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ได้ แก่ นักศึกษาที่สอบได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตํา่ กว่า 2.00
19.2 ฐานะนักศึกษา การจําแนกฐานะชันปี
้ ของนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ ้นสุดแต่ละปี การศึกษาตาม
เกณฑ์ ดังนี ้
19.2.1 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ได้ แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
19.2.2 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ได้ แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ ตงแต่
ั ้ 36 หน่วยกิตขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 72 หน่วยกิต
19.2.3 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 ได้ แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ ตงแต่
ั ้ 72 หน่วยกิตขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 108 หน่วยกิต
19.2.4 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 ได้ แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ ตงแต่
ั ้ 108 หน่วยกิตขึ ้นไป

ข้ อ 20. การพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษาด้ วยเหตุผลต่อไปนี ้
20.1 ตาย
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20.2 ลาออก
20.3 โอนไปเป็ นนักศึกษาสถาบันอื่น
20.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้ าเป็ นนักศึกษาตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 7
20.5 ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในข้ อ 11.1.4
20.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็ นนักศึกษา หรื อกระทําการอันก่อให้ เกิดความเสือ่ มเสียแก่
มหาวิทยาลัยอย่างร้ ายแรง และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา
20.7 มีผลการศึกษาอย่างหนึง่ อย่างใดต่อไปนี ้
20.7.1 ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมตํา่ กว่า 1.50 ยกเว้ นภาค การศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา
20.7.2 ได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมตํ่ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกันโดยเริ่ มนับจากภาค
การศึกษาทีส่ องที่เข้ าศึกษาเป็ นต้ นไป
20.8 ไม่สามารถเรียนสําเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดที่กําหนดในหลักสูตร นับตังแต่
้ ภาคแรก
ที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานัน้ ๆ
20.9 เรี ยนจบครบตามหลักสูตรและได้ รับปริ ญญา
หมวด 12
การลา
ข้ อ 21. การลา
21.1 การลาป่ วย
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนหรื อกําหนดการจัดการเรี ยน
การสอนของรายวิชาได้ ให้ ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผ้ สู อน
ในกรณีที่นกั ศึกษาป่ วยติดต่อกัน 7 วันขึ ้นไป ให้ ยื่นใบลาพร้ อมด้ วยใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
21.2 การลากิจ
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็ น
ไม่สามารถเข้ าร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนหรื อ
กําหนดการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาได้ ให้ ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ ว นําไปขอ
อนุญาตต่ออาจารย์ผ้ สู อนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้ าได้ ให้ ยื่นวันแรกที่เข้ าชันเรี
้ ยน
21.3 การลาพักการศึกษา
21.3.1 นักศึกษาที่มคี วามจําเป็ นจะขอลาพักการศึกษา อาจจะยืน่ คําร้ องขอลาพัก
การศึกษาต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้
1) เจ็บป่ วยจนต้ องรักษาพยาบาลตัวเป็ นเวลานานตามคําสัง่ แพทย์ โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขรับรอง
2) มีเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ วสมควรให้ ลาพักการศึกษาได้
3) ได้ รับทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ หรื อทุนอื่นใดซึง่ มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
21.3.2 นักศึกษาที่มคี วามจําเป็ นส่วนตัวอาจยื่นคําร้ องขอลาพักการศึกษาได้ ถ้ ามีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี ้
1) ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้ วอย่างน้ อย 1 ภาคการศึกษา
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2) มีคะแนนสะสมเฉลีย่ ไม่ตํ่ากว่า 2.00
3) ระหว่างที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้ องชําระค่ารักษา
สภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา มิฉะนันจะพ้
้
นสภาพการเป็ นนักศึกษา
4) ในการลาพักครัง้ หนึง่ ๆ นักศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันไม่ได้
5) นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลาพักการศึกษาได้ ให้ นบั ระยะเวลาที่ลาพักอยูใ่ น
ระยะเวลาการศึกษา ด้ วย ยกเว้ นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ ารับราชการทหาร และกรณีตามข้ อ 19.1.3
6) นักศึกษาที่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้ าศึกษาต่อต้ องรายงานตัว
ต่อสํานักทะเบียนและประมวลผลก่อนที่จะลงทะเบียนเรี ยนต่อไป
21.3.3 หากเป็ นการลาพักในภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี ้
1) ถ้ าการลาพักอยูใ่ นระหว่าง 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ 2 สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน วิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทังหมดจะไม่
้
บนั ทึกในรายงานผลการเรี ยน แต่ถ้าการลาพักภายหลังเวลาที่
กําหนดรายวิชาที่ลงทะเบียนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา
2) ถ้ าการลาพักภายหลัง 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ 2 สัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน วิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทังหมดจะบั
้
นทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการเรี ยน
หมวด 13
การย้ ายคณะ หรือ เปลี่ยนสาขาวิชา
ข้ อ 22. การย้ ายคณะ หรื อเปลีย่ นสาขาวิชา
22.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ ายคณะ หรื อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ ดําเนินการเสร็ จสิ ้นก่อนการลงทะเบียน
ประจําภาคการศึกษานัน้
22.2 นักศึกษาที่ย้ายคณะหรื อเปลีย่ นสาขาวิชา จะต้ องชําระค่าธรรมเนียมตามที่กําหนด
22.3 นักศึกษาที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ ย้ายคณะ หรื อ สาขาวิชา จะมีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรื อ
สาขาวิชาใหม่ของนักศึกษา จะโอนผลการศึกษาเดิมมาทังหมดโดยไม่
้
เปลีย่ นแปลง และการคํานวณแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่
สะสมให้ นําผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชามาใช้ ในการคํานวณด้ วย แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรใหม่ให้ นบั เฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เท่านัน้
หมวด 14
นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
ข้ อ 23. นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
23.1 นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบกลางภาค หรื อการสอบปลายภาค ซึ่งคณะกรรมการสอบ
พิจารณาว่าเป็ นความผิดทุจริ ตหรื อส่อเจตนาทุจริ ต ให้ ลงโทษนักศึกษาผู้กระทําผิดโดยตัดสิทธิสอบและบันทึก F ในวิชาที่
กระทําผิดระเบียบการสอบ ส่วนวิชาอื่นที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้ าเป็ นวิชาที่ยงั ไม่ได้ สอบก็ให้ ดําเนินการสอบตามปกติ
และให้ ได้ ผลการสอบตามที่สอบได้ จริ ง
23.2 ให้ อธิการบดีสงั่ พักการศึกษาผู้กระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเป็ นอย่างน้ อย การสัง่ พักการศึกษา
ให้ เริ่ มในภาคการศึกษาปกติถดั ไป หากภาคที่ถดั จากภาคการศึกษาที่กระทําผิดเป็ นภาคฤดูร้อนให้ สงั่ พักภาคฤดูร้อนรวมไป
ด้ วย โดยให้ นบั เฉพาะภาคการศึกษาปกติในการคิดสภาพนักศึกษาและระยะเวลาการศึกษา เมื่อนักศึกษาจะกลับเข้ ามา
ศึกษาตามปกติ จะต้ องชําระค่ารักษาสถานภาพให้ ครบถ้ วน
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23.3 ถ้ าเป็ นความผิดประเภททุจริ ตขันร้้ ายแรง ให้ สภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้สงั่ ให้ พ้นสภาพจากการเป็ นนักศึกษา
หมวด 15
การสําเร็จการศึกษา
ข้ อ 22. การสําเร็ จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาและได้ รับการเสนอให้ ได้ รับปริ ญญาตรี ต้ องเรี ยนได้ ครบจํานวนหน่วยกิตที่
กําหนดไว้ ในหลักสูตร และข้ อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา และสอบไล่ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่ตํ่ากว่า 2.00
จากระบบ 4 แต้ มระดับคะแนน
ข้ อ 23. การให้ อนุปริ ญญา
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา และได้ รับการเสนอให้ ได้ รับอนุปริ ญญาจะต้ องมีผลการศึกษาดังนี ้
23.1 นักศึกษาต้ องศึกษาได้ ครบจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร และข้ อกําหนดของแต่ละสาขา
และ สอบไล่ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตํ่ากว่า 2.00 แต่ไม่น้อยกว่า 1.75 จากระดับคะแนน 4 แต้ ม
23.2 นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง หรื อ เทียบเท่า ไม่มีสทิ ธิ์ได้ รับอนุปริ ญญา
ข้ อ 24. การให้ ปริ ญญา
มหาวิทยาลัยได้ กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ได้ รับปริ ญญาบัณฑิต ปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ
หนึง่ และปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ดังนี ้
24.1 สิทธิ ได้ รับปริ ญญาบัณฑิต นักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษา และได้ รับการเสนอให้ ได้ ปริ ญญาบัณฑิต
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
24.1.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของหลักสูตรที่กําหนดไว้
24.1.2 ใช้ เวลาในการศึกษาดังนี ้
นักศึกษาเต็มเวลา ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตร 4 ปี และ
4 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ไม่นบั ระยะเวลาพักการศึกษาด้ วยสาเหตุใด ๆ
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา ไม่น้อยกว่า 14 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตร 4 ปี
และ 8 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง
24.1.3 สอบได้ จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีแต้ มระดับคะแนนเฉลีย่
สะสมรวมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้ มระดับคะแนน
24.1.4 เป็ นผู้มีความประพฤติดเี หมาะสมแก่ศกั ดิ์ศรี แห่งปริ ญญานัน้
24.2 ผู้มีสทิ ธิได้ รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึง่ และปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้ องมี
คุณสมบัติดงั นี ้
24.2.1 มีคณ
ุ สมบัติของผู้มีสทิ ธิได้ รับปริ ญญาบัณฑิตตามข้ อ 24.1
24.2.2 สอบได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป และไม่มีรายวิชาใดทีเ่ คยเรี ยน
และได้ สญ
ั ลักษณ์ F จะได้ รับเกียรตินิยมอันดับหนึง่
24.2.3 สอบได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตังแต่
้ 3.25 – 3.49 และไม่มีรายวิชาใด
ที่เคยเรี ยนและได้ สญ
ั ลักษณ์ F จะได้ รับเกียรตินิยมอันดับสอง
24.2.4 มีจํานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตไม่เกิน ร้ อยละ 20 ของจํานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 285 -

ข้ อ 25. การให้ เกียรติบตั รแก่ผ้ เู รี ยนดี
ให้ สาํ นักทะเบียนและประมวลผลเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนดี ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเกียรติบตั รเรี ยนดี
ประจําปี ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
25.1 เกียรติบตั รเรี ยนดีโดยมีระดับคะแนนเฉลีย่ สูงสุดตลอดหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิได้ รับเกียรติบตั ร จะต้ องใช้ เวลาเรี ยนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในแผนการ
ศึกษา โดยไม่นบั รวมภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุญาตให้ พกั การศึกษา ไม่เคยได้ รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรื อ U ใน
รายวิชาใด และมีแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดตลอดหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ทังนี
้ ้ต้ องมีคณ
ุ สมบัติไม่ขดั กับข้ อ
24.2.1
25.2 เกียรติบตั รเรี ยนดีประจําปี
นักศึกษาที่มีสทิ ธิ์ได้ รับเกียรติบตั รเรี ยนดีประจําปี ต้ องลงทะเบียนเรี ยนสองภาคการศึกษาปกติใน
ปี การศึกษานัน้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เว้ นแต่ในปี การศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรี ยนตามที่กําหนดไว้ ในแผนการศึกษา
ของหลักสูตร ในแต่ละสาขาวิชา ทังนี
้ ้ต้ องไม่เคยได้ รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรื อ U ในปี การศึกษานัน้ และมีระดับ
คะแนนเฉลีย่ ตังแต่
้ 3.50 ขึ ้นไป
หมวด 16
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 26. ให้ ใช้ ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วย “ระเบียบวิทยาลัยโยนกว่าด้ วยการศึกษาขันปริ
้ ญญาบัณฑิต พ.ศ.
2531 ฉบับแก้ ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547” สําหรับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาก่อนปี การศึกษา 2552 จนกว่า จะสําเร็ จการศึกษา
ทังนี
้ ้ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2552
(ลงนาม) พลเอก

(ธงชัย เกื ้อสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวิทยาลัยโยนก
ว่ าด้ วย การใช้ บริการห้ องสมุดวิทยาลัยโยนก พ.ศ. 2531
--------------------------------------------เพื่อให้ การใช้ บริ การห้ องสมุดวิทยาลัยโยนกดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงเห็นสมควรจัดให้ มีระเบียบวิทยาลัย
โยนก ว่าด้ วยการใช้ บริ การห้ องสมุดวิทยาลัยโยนก พ.ศ.2531 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 ในการประชุมครัง้ ที่ 7 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2532 สภาวิทยาลัยโยนกจึงมีมติให้ ตรา
ระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยการใช้ บริการห้ องสมุดวิทยาลัยโยนก พ.ศ.2531”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“ห้ องสมุดวิทยาลัยโยนก” หมายถึง ห้ องสมุดของวิทยาลัยโยนก
“กรรมการสภาวิทยาลัย” หมายถึง กรรมการสภาวิทยาลัยโยนก
“อาจารย์” หมายถึง อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษที่ทาํ หน้ าที่สอนในวิทยาลัยโยนก
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยโยนกที่ยงั คงมีสภาพเป็ นนักศึกษาอยูต่ ามที่ปรากฎในบัตรประจําตัว
นักศึกษา
“เจ้ าหน้ าที”่ หมายถึง พนักงานประจําที่ไม่ได้ ทําหน้ าที่สอนในวิทยาลัยโยนก
“บุคคลภายนอก” หมายถึง วัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ ที่ห้องสมุดวิทยาลัยโยนกจัดไว้
ให้ บริ การ
ข้ อ 4 วัสดุตีพิมพ์ที่ระบุให้ ยืมออกได้ ตามประกาศของห้ องสมุดวิทยาลัยโยนก มีกําหนดจํานวนและระยะเวลา แยกตาม
ประเภทผู้มีสทิ ธิ์ยืมได้ ดงั นี ้
4.1 อาจารย์
(1) หนังสือตําราและสิง่ พิมพ์ใช้ ประกอบการสอน ยืมได้ นาน 1 ภาคการศึกษา
(2) หนังสือทัว่ ไป ยืมได้ นาน 1 เดือน จํานวน 10 เล่ม
(3) หนังสือนวนิยายและเรื่ องสัน้ ยืมได้ นาน 1 สัปดาห์ จํานวน 3 เล่ม
(4) หนังสือสํารอง ยืมได้ นาน 1 วัน จํานวน 5 เล่ม
(5) วารสารเล่มปลีกฉบับล่วงเวลา ยืมได้ นาน 3 วัน จํานวน 3 เล่ม
(6) สิง่ พิมพ์พิเศษ ยืมได้ นาน 1 สัปดาห์ จํานวน 3 เล่ม
(7) วิทยานิพนธ์ ยืมได้ นาน 3 วัน จํานวน 3 เล่ม
4.2 นักศึกษา
(1) หนังสือทัว่ ไป หนังสือนวนิยายและเรื่ องสัน้ ยืมได้ นาน 1 สัปดาห์ จํานวน 3 เล่ม
(2) หนังสือสํารอง ยืมได้ นาน 1 วัน จํานวน 3 เล่ม
(3) วารสารเล่มปลีกฉบับล่วงหน้ า ยืมได้ นาน 3 วันจํานวน 3 เล่ม
(4) สิง่ พิมพ์พิเศษ ยืมได้ นาน 1 สัปดาห์ จํานวน 3 เล่ม

4.3 เจ้ าหน้ าที่
(1) หนังสือทัว่ ไป หนังสือนวนิยายและเรื่ องสัน้ ยืมได้ นาน 3 สัปดาห์ จํานวน 5 เล่ม
(2) หนังสือสํารอง ยืมได้ นาน 1 วัน จํานวน 3 เล่ม
(3) วารสารเล่มปลีกฉบับล่วงหน้ า ยืมได้ นาน 3 วัน จํานวน 3 เล่ม
(4) สิง่ พิมพ์พิเศษ ยืมได้ นาน 1 วัน จํานวน 3 เล่ม
4.4 บุคคลภายนอก
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(1) สิง่ พิมพ์ทกุ ประเภทยกเว้ นหนังสือสํารอง ยืมได้ นาน 1 สัปดาห์ จํานวน 3 เล่ม
ข้ อ 5 ผู้ใช้ บริ การห้ องสมุด ต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้ บริ การห้ องสมุดวิทยาลัยโยนกหากฝ่ าฝื น บรรณารักษ์ ที่
รับผิดชอบ มีอํานาจดําเนินการตามความเหมาะสม ดังนี ้
5.1 ตักเตือน
5.2 เชิญออกนอกห้ องสมุด
5.3 ประกาศให้ ทราบพฤติกรรมของการฝ่ าฝื น
5.4 ตัดสิทธิ์การใช้ บริ การห้ องสมุดวิทยาลัยโยนก
ข้ อ 6 ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ เจตนากระทําการฉีก กรีด หนังสือ เอกสาร และสิง่ พิมพ์ทกุ ชนิดของห้ องสมุด นําทรัพยากร ห้ องสมุด
ออกนอกห้ องสมุดโดยไม่ได้ ขอยืมอย่างถูกต้ องตามระเบียบ เพิกเฉยต่อการคืนทรัพยากรห้ องสมุด หรื อชดใช้ คา่ เสียหายต่อ
ห้ องสมุด หลังจากได้ รับหนังสือทวง 3 ครัง้ จะได้ รับการพิจารณาโทษ ดังนี ้
6.1 อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ได้ รับโทษโดยการเสนอผู้บงั คับบัญชา และวิทยาลัยทราบพฤติกรรม เพื่อพิจารณาโทษ
ทางวินยั ตามระเบียบวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยการปฏิบตั งิ านของพนักงาน พ.ศ.2531 และพิจารณาหักเงินเดือนชําระ
ค่าเสียหายแก่ห้องสมุดวิทยาลัยโยนก
6.2 นักศึกษาจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยวินยั นักศึกษาวิทยาลัย
โยนก พ.ศ.2531 และให้ วิทยาลัยพิจารณาหักเงินค่าประกันของเสียหายชําระแก่ห้องสมุดวิทยาลัย
6.3 บุคคลภายนอกจะถูกตัดสิทธิการใช้ ห้องสมุด และดําเนินการตามกฎหมาย
ข้ อ 7 ผู้ใช้ บริ การของห้ องสมุด ต้ องตรวจดูความชํารุดเสียหายของทรัพยากรห้ องสมุดก่อนยืม หากพบให้ แจ้ ง
บรรณารักษ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ทราบ มิฉะนัน้ ผู้ยืมต้ องรับผิดชอบในการชํารุดเสียหายของสิง่ ของทีย่ ืมไป
ข้ อ 8 ผู้ใช้ บริ การของห้ องสมุด ต้ องรับผิดชอบต่อทรัพยากรห้ องสมุดที่ยืมไปดังนี ้ คือ ซ่อมแซมหากไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ ต้ องชดใช้ โดยการซื ้อ ในรายการที่เหมือนกับของเดิม ทังชื
้ ่อเรื่ องเนื ้อหาและภาษา
8.1 หากทรัพยากรห้ องสมุดสูญหาย ผู้ยืมต้ องชดใช้ โดยการซื ้อในรายการที่เหมือนกับของเดิมทังชื
้ ่อ เนื ้อหาและ
ภาษาในกรณีที่แจ้ งหาย ภายหลังวันกําหนดส่งต้ องชําระค่าปรับด้ วย
8.2 ทรัพยากรห้ องสมุดที่ชํารุดเสียหาย ตามข้ อ 8.1 และ 8.2 หากไม่สามารถซื ้อหามาใช้ คืนได้ ต้ อง ชําระ
ค่าเสียหายเป็ นสองเท่าของราคาวัสดุนนั ้ ๆ
8.3 ทรัพยากรห้ องสมุดที่ชํารุดสูญหาย ถ้ าเป็ นรายการที่ห้องสมุดได้ มาโดยการรับบริ จาคหรื อแลกเปลีย่ น และไม่
สามารถหาราคาวัสดุนนได้
ั ้ ให้ อยูใ่ นดุลยพินจิ ของบรรณารักษ์ ผ้ รู ับผิดชอบ
8.4 ในกรณีได้ รับหนังสือทวง 3 ครัง้ แล้ วยังไม่นําวัสดุนนั ้ ๆ มาคืน ถือว่าได้ ทําสูญหายซึง่ จะต้ องชดใช้ ตามข้ อ 8.2, 8.3
และ 8.4
ข้ อ 9 ผู้ยืมที่สง่ ทรัพยากรห้ องสมุดหลังวันกําหนดส่ง ต้ องชําระค่าปรับตามอัตราดังนี ้
9.1 วัสดุตีพิมพ์ ซึง่ ระบุให้ ยืมออกนอกห้ องสมุดได้ ตามประกาศของห้ องสมุดวิทยาลัยโยนก ยกเว้ นหนังสือ
สํารอง ปรับวันละ 2 บาท ต่อ 1 เล่ม
9.2 หนังสือสํารอง ปรับชัว่ โมงละ 2 บาท ต่อ 1 เล่ม หรื อวันละ 10 บาทต่อ 1 เล่ม
9.3 ค่าปรับตามข้ อ 9.1 และ 9.2 รวมแล้ วไม่เกิน 200 บาท ต่อ 1 เล่ม
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ข้ อ 10 ให้ อธิการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ มีอาํ นาจออกประกาศ คําสัง่ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ การ
พิจารณาดําเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2532

(ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ)์
นายกสภาวิทยาลัยโยนก
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- 289 ระเบียบวิทยาลัยโยนก
ว่ าด้ วย วินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ.2531
…………………………………………..

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 ในการประชุม
ครัง้ ที่ 7 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2532 สภาวิทยาลัยโยนกเห็นสมควรตราระเบียบวิทยาลัยโยนกว่าด้ วย วินยั นักศึกษาและ
บทลงโทษ พ.ศ.2531 ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วย วินยั นักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ.2531”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ ปีการศึกษา 2531 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 นักศึกษาต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด ระเบียบ ข้ อบังคับ คําสัง่ หรื อประกาศของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
วินัยนักศึกษา
ข้ อ 4 นักศึกษาต้ องรักษาไว้ ซงึ่ ความสามัคคีระหว่างกัน และต้ องรักษาไว้ ซงึ่ ความสงบเรี ยบร้ อย เกียรติภมู ิ และ
ศักดิ์ศรี ของวิทยาลัย
ข้ อ 5 นักศึกษาต้ องประพฤติตนเป็ นสุภาพชนทังภายในและภายนอกวิ
้
ทยาลัย ไม่ประพฤติในสิง่ ที่อาจนําความ
เสือ่ มเสียมาสูว่ ิทยาลัย
ข้ อ 6 นักศึกษาต้ องไม่ดมื่ สุรา เสพยาเสพติดพกอาวุธ เล่นการพนัน หรื อกระทําการอื่นใดในลักษณะเหมือนกับ
การพนัน หรื อก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในวิทยาลัย
ข้ อ 7 นักศึกษาต้ องเคารพและเชื่อฟั งคําสัง่ และคําตักเตือนโดยชอบของบุคคลต่อไปนี ้
7.1 อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ อาจารย์ปกครอง หรื อเจ้ าหน้ าที่ทไี่ ด้ รับมอบหมาย
7.2 หัวหน้ าสาขาวิชา
7.3 คณบดี
7.4 รองอธิการ
7.5 อธิการ
7.6 คณะกรรมการสภาวิทยาลัย
ข้ อ 8 นักศึกษาที่เข้ ามาในวิทยาลัย ต้ องมีบตั รประจําตัวนักศึกษาพกติดตัวอยูเ่ สมอ และต้ องแต่งกายตามที่กําหนดไว้
ในระเบีบบ
ข้ อ 9 ในขณะที่อยูใ่ นชันเรี
้ ยน
9.1 นักศึกษาต้ องเคารพและเชื่อฟั งคําสัง่ หรื อคําตักเตือนของอาจารย์ผ้ สู อน
9.2 นักศึกษาต้ องไม่สบู บุหรี่ รับประทานขนม หรื ออาหาร เครื่ องดื่ม หรื อพูดคุยกันหรื อแสดงกริ ยาวาจา
อันไม่สมควร
9.3 นักศึกษาต้ องไม่เข้ าหรื อออกจากห้ องเรี ยนโดยไม่ได้ รับอนุญาต
ข้ อ 10 นักศึกษาต้ องเคารพและเชื่อฟั งคําสัง่ หรื อคําตักเตือนของกรรมการสอบหรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่ควบคุมการสอบ
โดยเคร่งครัด
ข้ อ 11 นักศึกษาต้ องไม่ประพฤติตนหรื อกระทําการใด ๆ อันนักศึกษาที่ดีทงหลายไม่
ั้
พงึ ปฏิบตั ิ
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บทลงโทษ
ข้ อ 12 นักศึกษาที่ประพฤติหรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบวินยั นักศึกษาถือว่าเป็ นผู้กระทําผิดวินยั
ข้ อ 13 การพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิดระเบียบวินยั สามารถกระทําได้ ดงั นี ้
13.1 เรี ยกตัวมาตักเตือน
13.2 ภาคทัณฑ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
13.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
13.4 ให้ พกั การเรี ยน
13.5 ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 14 การตัดคะแนนความประพฤติ
14.1 ให้ นกั ศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะที่มีสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา
14.2 การตัดคะแนนแต่ละครัง้ ให้ ตดั ได้ ไม่ตํ่ากว่า ครัง้ ละ 5 คะแนน แต่จะเป็ นจํานวนเท่าใด ให้ อยูใ่ น
ดุลพินิจของผู้มีอาํ นาจสัง่ ตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
14.3 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 40 คะแนน แต่ไม่เกิน 60
คะแนน ต้ องถูกลงโทษให้ พกั การศึกษามีกําหนด 1 ภาคการศึกษา
14.4 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่เกิน 80
คะแนน ต้ องถูกลงโทษให้ พกั การศึกษามีกําหนด 2 ภาคการศึกษา
14.5 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ รวมกันเกินกว่า 80 คะแนน แต่ไม่เกิน 100
คะแนน ต้ องถูกลงโทษให้ พกั การศึกษามีกําหนด 4 ภาคการศึกษา
14.6 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ รวมกันครบ 100 คะแนน ต้ องถูกลงโทษให้ พ้น
สภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 15 ให้ บคุ คลข้ างท้ ายนี ้ มีอาํ นาจสัง่ ลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินยั ดังนี ้
15.1 อาจารย์ประจําหรื ออาจารย์พเิ ศษ มีอํานาจสัง่ ลงโทษตามข้ อ 13.1, 13.2 หรื อ 13.3 โดยตัด
คะแนนความประพฤติครัง้ ละไม่เกิน 10 คะแนน
15.2 อาจารย์ปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ทไี่ ด้ รับมอบหมาย มีอาํ นาจสัง่ ลงโทษตามข้ อ 13.1, 13.2 หรื อ 13.3
โดยตัดคะแนนความประพฤติครัง้ ละไม่เกิน 20 คะแนน
15.3 คณบดี หรื อหัวหน้ าสาขาวิชา มีอาํ นาจสัง่ ลงโทษตามข้ อ 13.1, 13.2 หรื อ 13.3 โดยตัดคะแนน
ความประพฤติครัง้ ละไม่เกิน 30 คะแนน
15.4 อธิการบดีมีอํานาจสัง่ ลงโทษตามข้ อ 13.1, 13.2 หรื อ 13.3 โดยตัดคะแนนความประพฤติครัง้ ละ
ไม่เกิน 40 คะแนน และมีอํานาจสัง่ ลงโทษตามข้ อ 13.4 หรื อ 13.5
ข้ อ 16 นักศึกษาผู้ใดต้ องคําพิพากษาให้ ลงโทษจําคุก ให้ พ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
ข้ อ 17 ให้ อธิการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ มีอาํ นาจออกประกาศ คําสัง่ กําหนด แนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้ การพิจารณาดําเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2532
(ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ)์
นายกสภาวิทยาลัยโยนก
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ว่ าด้ วยเครื่องแต่ งกายนักศึกษา พ.ศ. 2531
……………………………………….

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ในการประชุม
ครัง้ ที่ 7 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2532 สภาวิทยาลัยโยนกเห็นสมควรตราระเบียบวิทยาลัยโยนกว่าด้ วยเครื่ องแต่งกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2531 ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยเครื่ องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2531”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ ปีการศึกษา 2531 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 เครื่ องแต่งกายนักศึกษาชาย
3.1 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1
วันเรี ยนปกติ เครื่ องแต่งกายประกอบด้ วย กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า สีกากี สีเทา สีดํา
ยกเว้ นกางเกงยีนส์ เสื ้อเชิ ้ตสีขาวแขนสัน้ ไม่มีลวดลายใด ๆ ผูกเนคไทของวิทยาลัยสีแดง ชายเสื ้อต้ อง
ไว้ ในกางเกงตลอดเวลา สายเข็มขัดหนังสีดําหรื อสีนํ ้าตาล ติดหัวเข็มขัดทีม่ ีเครื่ องหมายวิทยาลัยตาม
แบบและขนาดที่วิทยาลัยกําหนด รองเท้ าหนังหุ้มส้ น สีดาํ
3.2 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ขึ ้นไป
วันเรี ยนปกติ เครื่ องแต่งกายประกอบด้ วย กางเกงขายาวทรง สุภาพ สีกรมท่า สีกากี สีเทา สีดํา
ยกเว้ นกางเกงยีนส์ เสื ้อเชิ ้ตสีขาว ไม่มีลวดลายใด ๆ ผูกเนคไทของวิทยาลัย สีนํ ้าเงินชายเสื ้อต้ องไว้ ใน
กางเกงตลอดเวลา สายเข็มขัดหนังสีดําหรื อสีนํ ้าตาล ติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่ องหมายวิทยาลัยตามแบบ
และขนาดที่วิทยาลัยกําหนด รองเท้ าหนังหุ้มส้ น สีสภุ าพ
3.3 เวลาทีม่ ีงานพิธีของวิทยาลัย
3.3.1 ชุดพิธีใช้ กางเกงขายางทรงสุภาพ สีเทา เสื ้อเชิ ้ตแขนยาว สีขาว ผูกเนคไทของวิทยาลัย สาย
เข็มขัดหนังสีดําหรื อสีนํ ้าตาล ติดหัวเข็มขัดทีม่ ีเครื่ องหมายวิทยาลัยตามแบบ และขนาดที่
วิทยาลัยกําหนด รองเท้ าหนังหุ้มส้ น สีดํา
3.3.2 ชุดใหญ่ ใช้ กางเกงขายางทรงสุภาพ สีเทา เสื ้อเชิ ้ตแขนยาว สีขาว ผูกเนคไทของวิทยาลัย เสื ้อ
นอกสีกรมท่า สายเข็มขัดหนังสีดําหรื อสีนํ ้าตาล ติดหัวเข็มขัดทีม่ ีเครื่ องหมายวิทยาลัยตาม
แบบและขนาดที่วิทยาลัยกําหนด รองเท้ าหนังหุ้มส้ น สีดาํ เข็มขัดที่มีเครื่ องหมายวิทยาลัยตาม
แบบและขนาดที่วิทยาลัยกําหนด รองเท้ าหนังหุ้มส้ น สีดํา
ข้ อ 4 เครื่ องแต่งกายนักศึกษาหญิง
4.1 นักศึกษาหญิงชันปี
้ ที่ 1
วันเรี ยนปกติ เครื่ องแต่งกายประกอบด้ วย กระโปรงทรงสุภาพ สีกรมท่า สีกากี สีเทา สีนํ ้าตาล สีดาํ
ไม่มีลวดลาย ยกเว้ นกระโปรงผ้ ายีนส์ เสื ้อสีขาวคอเชิ ้ตแขนสัน้ แนวสาบอกไม่มกี ระเป๋ า ติดกระดุม
โลหะเงินปั ม้ เครื่ องหมายของวิทยาลัย 4 ดุม ชายเสื ้อต้ องไว้ ในกระโปรงตลอดเวลา ติดเครื่ องหมาย
วิทยาลัยทีก่ ลางเสื ้อด้ านซ้ าย สายเข็มขัดหนัง สีดําหรื อสีนํ ้าตาล ติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่ องหมาย
วิทยาลัย ตามแบบและขนาดทีว่ ทิ ยาลัยกําหนด รองเท้ าขาวและถุงเท้ าสีขาว
4.2 นักศึกษาหญิงตังแต่
้ ชนปี
ั ้ ที่ 2 ขึ ้นไป
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วันเรี ยนปกติ เครื่ องแต่งกายประกอบด้ วย กระโปรงทรงสุภาพ สีกรมท่า สีกากี สีเทา สีนํ ้าตาล สี
ดําไม่มีลวดลาย ยกเว้ นกระโปรงผ้ ายีนส์ เสื ้อ สีขาวคอเชิ ้ตแขนสัน้ แนวสาบอกไม่มีกระเป๋ า ติด
กระดุมโลหะเงินปั ม้ เครื่ องหมายของวิทยาลัย 4 ดุม ชายเสื ้อต้ องไว้ ในกระโปรงตลอดเวลา ติด
เครื่ องหมายวิทยาลัยทางกลางเสื ้อด้ านซ้ าย สายเข็มขัดหนังสีดาํ หรื อสีนํ ้าตาล ติดหัวเข็มขัดที่มี
เครื่ องหมายวิทยาลัยตามแบบและขนาดที่วิทยาลัยกําหนด รองเท้ าหนังหุ้มสีดาํ หรื อ สีนํ ้าตาล ส้ น
สูงไม่เกิน 2 นิ ้ว
4.3 เวลาทีม่ ีงานพิธีของวิทยาลัย
4.3.1 ชุดพิธีใช้ กระโปรงทรงสุภาพ สีเทา เสื ้อสีขาวคอเชิ ้ตแขนสันแนวสาบอกไม่
้
มกี ระเป๋ า
ติด
กระดุมโลหะปั ม้ เครื่ องหมายของวิทยาลัย 4 ดุม กลัดกระดุมเสื ้อเม็ดต้ นทีค่ อ สายเข็มขัด
หนังสีดําติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่ องหมายวิทยาลัยตามแบบ และขนาดที่วิทยาลัยกําหนดรองเท้ า
หนังหุ้มส้ นสีดํา
4.3.2 ชุดใหญ่ ใช้ กระโปรงทรงสุภาพสีเทา เสื ้อสีขาวคอเชิ ้ตแขนสัน้ แนวสาบอก ไม่มกี ระเป๋ า ติด
กระดุมโลหะปั ม้ เครื่ องหมายของวิทยาลัย 4 ดุม กลัดกระดุมเสื ้อเม็ดต้ นที่ลาํ คอ
ผูกเนค
ไทวิทยาลัย เสื ้อนอก สีกรมท่า สายเข็มขัดหนังสีดํา ติดหัวเข็มขัดที่มีเครื่ องหมายวิทยาลัย
ตามแบบและขนาดทีว่ ิทยาลัยกําหนด รองเท้ าหนังหุ้มส้ นสีดาํ
ข้ อ 5 ให้ อธิการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ มีอํานาจออกประกาศ คําสัง่ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
เพื่อให้ มกี าร พิจารณาดําเนินงานเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2532

(ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ)์
นายกสภาวิทยาลัยโยนก
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ว่ าด้ วย สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนก พ.ศ.2531
……………………………………

โดยที่เห็นเป็ นการสมควรเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และความเหมาะสมในการดําเนินงานด้ านกิจกรรม
นักศึกษาของวิทยาลัย และเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ การกิจการนักศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 33(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 และมติจากการประชุมคณะกรรม การ
สภาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 7/2532 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2532 จึงได้ ตราระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้ให้ เรียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนก พ.ศ.2531”
ข้ อ 2 ให้ ใช้ ระเบียบนี ้ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
“วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยโยนก
“สโมสร” หมายถึง สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนก
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้ที่มีรายชื่ออยูใ่ นทะเบียนเป็ นนักศึกษาวิทยาลัยโยนก
“อธิการ” หมายถึง อธิการของวิทยาลัยโยนก
“อาจารย์” หมายถึง อาจารย์ประจําหรื ออาจารย์พเิ ศษของวิทยาลัยโยนก
หมวดที่ 2
สโมสรนักศึกษา
ข้ อ 4 สโมสรนี ้ใช้ ชื่อว่า “สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนก” มีชื่อย่อว่า สน.ย. เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Yonok
College Student Union” มีชื่อย่อว่า Y.S.U.
ข้ อ 5 เครื่ องหมายสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนกเป็ นรูปดาวเหนืออยูภ่ ายในวงกลม มีชื่อ “สโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยโยนก” กํากับอยู่
ข้ อ 6 สโมสรนี ้ตังอยู
้ ใ่ นวิทยาลัยโยนก ลําปาง
หมวดที่ 3
วัตถุประสงค์
ข้ อ 7 สโมสรนี ้เป็ นศูนย์กลางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เป็ นสือ่ กลางในการติดต่อระหว่างนักศึกษา
กับวิทยาลัย ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ ระเบียบข้ อบังคับของวิทยาลัยโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
7.1 เพื่อส่งเสริ มความสามัคคีในหมูน่ กั ศึกษา
7.2 เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีความคิดริ เริ่ ม และกล้ าแสดงออก
7.3 เพื่อเป็ นการปลูกฝั งทัศนคติที่ดีและคุณธรรมแก่นกั ศึกษา
7.4 เพื่อเสริ มสร้ างประสบการณ์ด้านวิชาการ วิธีการปฏิบตั งิ าน ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และความ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจในการประกอบกิจกรรม
7.5 เพื่อปลูกฝั งและดํารงไว้ ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเอกลักษณ์ประจําชาติ
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556

Nation University

- 294 -

7.6 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริ มสร้ างพลานามัยแก่นกั ศึกษา
7.7 เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
7.8 เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคณ
ุ ของวิทยาลัย
หมวดที่ 4
สมาชิกภาพ
ข้ อ 8 สมาชิกของสโมสรนักศึกษา ได้ แก่ นักศึกษาทังหมดของวิ
้
ทยาลัย
ข้ อ 9 สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
9.1 สมาชิกมีสทิ ธิเข้ าร่วมในกิจกรรมและใช้ บริ การต่าง ๆ ซึง่ สโมสรจัดให้ มี
9.2 สมาชิกมีสทิ ธิที่จะเสนอข้ อคิดเห็นใด ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานและเพื่อความ
เจริ ญก้ าวหน้ าของสโมสรซึง่ ต้ องอยูภ่ ายใต้ ระเบียบของวิทยาลัย
9.3 สมาชิกมีสทิ ธิที่จะเลือกตังกรรมการสโมสรตามที
้
่ระบุไว้ ในระเบียบนี ้
9.4 สมาชิกมีสทิ ธิสมัครหรื อรับการเลือกให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการสโมสรโดยต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบตาม
กฎเกณฑ์
9.5 สมาชิกมีหน้ าทีใ่ ห้ ความร่วมมือกับสโมสรในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
9.6 สมาชิกจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบนี ้
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้ อ 11 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกอบด้ วย
11.1 คณะกรรมการบริ หาร
11.2 คณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ
11.3 คณะอนุกรรมการฝ่ ายกีฬา
11.4 คณะอนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์
11.5 คณะอนุกรรมการฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม
11.6 คณะอนุกรรมการฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์
11.7 คณะอนุกรรมการฝ่ ายรณรงค์หาทุน
11.8 หัวหน้ านักศึกษาคณะต่าง ๆ
ข้ อ 12 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย
12.1 นายกสโมสร
12.2 อุปนายกสโมสร คนที่ 1
12.3 อุปนายกสโมสร คนที่ 2
12.4 เลขานุการ
12.5 เหรัญญิก
12.6 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ
12.7 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายกีฬา
12.8 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์
12.9 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายศิลปะ และวัฒนธรรม
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12.10 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์
12.11 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายรณรงค์หาทุน
12.12 ประชาสัมพันธ์
12.13 ปฏิคม
12.14 สวัสดิการ
12.15 สาราณียกร
12.16 ศิลปกรรม
คณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ ประกอบด้ วย
13.1 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ
13.2 รองประธานอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ
13.3 ประธานชมรมฝ่ ายวิชาการที่วิทยาลัยอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังขึ
้ ้น
13.4 อนุกรรมการอื่น ๆ ฝ่ ายวิชาการ
คณะอนุกรมการฝ่ ายกีฬา ประกอบด้ วย
14.1 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายกีฬา
14.2 รองประธานอนุกรรมการฝ่ ายกีฬา
14.3 ประธานชมรมฝ่ ายกีฬาทีว่ ิทยาลัยอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังขึ
้ ้น
14.4 อนุกรรมการอืน่ ๆ ฝ่ ายกีฬา
คณะอนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาสังคม และบําเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้ วย
15.1 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์
15.2 รองประธานอนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์
15.3 ประธานชมรมฝ่ ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ทวี่ ิทยาลัยอนุมตั ิให้ จดั ตังขึ
้ ้น
15.5 อนุกรรมการอืน่ ๆ ฝ่ ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์
คณะอนุกรรมการฝ่ ายศิลปและวัฒนธรรม ประกอบด้ วย
16.1 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม
16.2 รองประธานอนุกรรมการฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม
16.3 ประธานชมรมฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรมที่วิทยาลัยอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังขึ
้ ้น
16.4 อนุกรรมการอืน่ ๆ ฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมการฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์ ประกอบด้ วย
17.1 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์
17.2 รองประธานอนุกรรมการฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์
17.3 ประธานชมรมฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์ที่วิทยาลัยอนุมตั ใิ ห้ จดั ตังขึ
้ ้น
17.4 อนุกรรมการอื่น ๆ ฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการฝ่ ายรณรงค์หาทุนประกอบด้ วย
18.1 ประธานอนุกรรมการฝ่ ายรณรงค์หาทุน
18.2 รองประธานอนุกรรมการฝ่ ายรณรงค์หาทุน
18.3 คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ฝ่ ายรณรงค์หาทุน
หมวดที่ 6
อํานาจหน้ าที่ของสโมสร
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ข้ อ 19 คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่ดงั นี ้
19.1 พิจารณาและวางแผนดําเนินงานของสโมสร ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 7 แห่งวาระนี ้
19.2 รับผิดชอบร่วมกันในการบริ หารกิจกรรมของสโมสร
19.3 พิจารณาจัดสรรและรับผิดชอบการใช้ จ่ายเงินงบประมาณของสโมสร
19.4 ควบคุมการเงินของฝ่ ายต่าง ๆ
19.5 วางระเบียบข้ อปฏิบตั ิและข้ อแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงาน
19.6 เสนอแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการสโมสร และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการบริ หารต่อ
วิทยาลัย
ข้ อ 20 คณะอนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ มีหน้ าที่ ดังนี ้
20.1 คณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ มีหน้ าที่
1. ส่งเสริ มและดําเนินกิจกรรมทางด้ านวิชาการของนักศึกษา
2. รับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมของชมรมวิชาการทุกชมรมโดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรมวิชาการนัน้ ๆ
3. หน้ าที่อื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
4. ทําหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการบริ หาร
20.2 คณะอนุกรรมการฝ่ ายกีฬา มีหน้ าที่
1. ส่งเสริ มและดําเนินกิจกรรมทางด้ านกีฬาของนักศึกษา ตลอดจนควบคุมการรับและการ
เบิกจ่ายอุปกรณ์กีฬาให้ เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
2. โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาสโมสร และอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมนัน้ ๆ
3. ทําหน้ าที่เกี่ยวกับการประชุมเชียร์ ทงภายในและภายนอกระหว่
ั้
างสถาบันที่มีนกั กีฬาตัวแทน
ของวิทยาลัยทําการแข่งขัน
4. ทําหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการบริ หาร
20.3 คณะอนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ มีหน้ าที่
1. ส่งเสริ มและดําเนินกิจกรรมด้ านบริ การสังคมและบําเพ็ญประโยชน์
2. รับผิดชอบกิจกรรมของทุกชมรมด้ านพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ โดยได้ รับการเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนัน้ ๆ
3. หน้ าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
4. ทําหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการบริ หาร
20.4 คณะอนุกรรมการฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้ าที่ ดังนี ้
1. ส่งเสริ มและดําเนินกิจกรรม ทางด้ านศิลปวัฒนธรรม
2. รับผิดชอบกิจกรรมของทุกชมรมด้ านศิลปะและวัฒนธรรมโดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาสโมสร และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนัน้ ๆ
3. หน้ าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
4. ทําหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการบริ หาร
20.5 คณะอนุกรรมการฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์ มีหน้ าที่
1. ส่งเสริ มความสามัคคี และความเข้ าใจด้ วยดีในหมูน่ กั ศึกษา
2. ประสานงานด้ านวินยั นักศึกษากับฝ่ ายกิจการนักศึกษาของวิทยาลัย
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3. ดูแลและประสานงานด้ านการเชียร์ กีฬา
4. ทําหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายของกรรมการบริ หาร
ข้ อ 21 กรรมการสโมสรนักศึกษา มีหน้ าที่
21.1 นายกสโมสร
1. เป็ นผู้แทนนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของสโมสร
2. เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสโมสร
3. เป็ นผู้เสนอขออนุมตั ิโครงการดําเนินงาน และงบประมาณของคณะกรรมการสโมสรต่ออธิการ
4. รับผิดชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการสโมสร ซึง่ ได้ อนุมตั ิจากวิทยาลัยเรียบร้ อยแล้ ว
5. เป็ นผู้เสนอให้ อธิการแต่งตัง้ หรื อถอดถอนคณะกรรมการสโมสร
21.2 อุปนายกสโมสร
1. ดําเนินงานตามที่นายกสโมสรมอบหมาย
2. ปฏิบตั ิงานแทนนายกสโมสร ในกรณีที่นายกสโมสรไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
21.3 เลขานุการ
1. โต้ ตอบหนังสือของคณะกรรมการสโมสร
2. จัดทํางบประมาณของงานเลขานุการ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารสโมสรเพื่อพิจารณา
3. รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณของคณะกรรมการบริ หารเสนอต่อคณะกรรมการ
สโมสรเพื่อนําเสนอวิทยาลัย
4. ดําเนินงานตามที่ได้ รับมอบหมายจากนายกสโมสร
5. จัดทําระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการสโมสร
6. บันทึกและทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรแล้ วส่งให้ กรรมการสโมสรก่อนมีการ
ประชุมครัง้ ต่อไปอย่างน้ อย 3 วัน
21.4 เหรัญญิก
1. ควบคุมการรับจ่ายเงินทุกประเภทของคณะกรรมการสโมสรให้ เป็ นไปตามระเบียบของวิทยาลัย
2. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายให้ เป็ นปั จจุบนั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรหรื อเพื่อ
การตรวจสอบเป็ นครัง้ คราว
3. จัดทํางบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณา
4. ส่งมอบบัญชีการเงินทังหมด
้
ให้ กบั คณะกรรมการสโมสรชุดต่อไปในกรณีที่พ้นตําแหน่ง
21.5 ประชาสัมพันธ์
1. รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ทกุ ประเภท โดยเป็ นสือ่ กลางในการเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและการดําเนินงานของสโมสร ตลอดจนกิจกรรมและ
ระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัย ให้ นกั ศึกษาและบุคคลภายนอกทราบ
2. จัดทํางบประมาณของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณา
21.6 ปฏิคม
1. รับผิดชอบในด้ านงานรับรองและบริ การงานของสโมสร
2. ประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ ทังในและนอกวิ
้
ทยาลัย
3. จัดทํางบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณา
21.7 พัสดุ
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1. จัดทําบัญชีรายการพัสดุตา่ ง ๆ ของสโมสร
2. จัดซื ้อพัสดุของสโมสร ให้ เป็ นไปตามระเบียบของวิทยาลัย
3. ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ให้ กบั กรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ของสโมสร
4. จัดทํางบประมาณของงานพัสดุ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพือ่ พิจารณา
5. ส่งมอบบัญชีและพัสดุทงหมด
ั้
ให้ กบั คณะกรรมการสโมสรชุดต่อไป ในกรณีที่พ้นตําแหน่ง
21.8 สวัสดิการ
1. รับผิดชอบงานด้ านสวัสดิการทุกประเภทของสโมสรรวมทังประสานงานกั
้
บคณะกรรมการ
บริ หารฝ่ ายต่าง ๆ ทางด้ านสวัสดิการ
2. จัดทํางบประมาณสวัสดิการ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณา
21.9 สาราณียกร
1. รับผิดชอบและประสานงานด้ านวารสารทุกประเภทของสโมสร
2. จัดทําโครงการและงบประมาณสาณียกร เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณา
3. จัดหาทุนอุดหนุนเพิ่มเติมสําหรับวารสารที่พิมพ์เผยแพร่ และประสานงานกับฝ่ ายรณรงค์หาทุน
4. ดําเนินงานตามที่ได้ รับมอบหมายจากนายสโมสร
21.10 ศิลปกรรม
1. รับผิดชอบงานด้ านศิลปกรรมของสโมสร
2. จัดทํางบประมาณศิลปกรรม เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณา
3. ดําเนินงานตามที่ได้ รับมอบหมายจากนายสโมสร
ข้ อ 22 ให้ ประธานอนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ มีหน้ าที่ดงั นี ้
22.1 เป็ นกรรมการบริ หาร
22.2 รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณทังปี
้ ของชมรมต่าง ๆ ในฝ่ ายนัน้ ๆ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสโมสร
22.3 รับผิดชอบการดําเนินงานของชมรมต่าง ๆ ในฝ่ ายนัน้ ๆ
ข้ อ 23 ให้ ประธานชมรมต่าง ๆ มีหน้ าที่ดงั นี ้
23.1 เป็ นอนุกรรมการในฝ่ ายนัน้ ๆ
23.2 จัดทําโครงการดําเนินงาน และงบประมาณทังปี
้ ของชมรม เสนอต่อประธานอนุกรรมการฝ่ ายนัน้ ๆ
23.3 รับผิดชอบการดําเนินงานของชมรม ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของชมรมนัน้ ๆ
23.4 เป็ นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ข้ อ 24 หัวหน้ านักศึกษาคณะต่าง ๆ มีหน้ าที่ดงั นี ้
24.1 เป็ นผู้แทนของนักศึกษาในคณะนัน้ ๆ
24.2 เป็ นผู้ประสานงานระหว่างคณะกับสโมสร
24.3 เป็ นผู้ดําเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับนักศึกษาในแต่ละคณะ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร หรื อวิทยาลัย
24.4 มีสทิ ธิทกั ท้ วง และเสนอความคิดเห็นต่อกรรมการบริ หาร
24.5 จะต้ องเข้ าร่วมประชุมทุกครัง้ เมื่อมีการประชุม และจะต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบสโมสรว่าด้ วยการ
ประชุม
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ข้ อ 25 ชมรมของนักศึกษาต้ องจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันมีลกั ษณะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาต่อสังคม และต่อ
วิทยาลัย และต้ องอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของคระกรรมการบริ หาร
ข้ อ 26 ชมรมที่จดั ตังขึ
้ ้นจะต้ องมีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมด้ านใดด้ านหนึง่ โดยเฉพาะและจะต้ องมีระเบียบ
ของชมรม ซึง่ ไม่ขดั กับระเบียบนี ้
ข้ อ 27 ในการขอจัดตังชมรมจะต้
้
อง
27.1 มีจํานวนนักศึกษาผู้ขอ คณะละไม่น้อยกว่า 5 คน ลงชื่อกันยื่นคําร้ องขอ
27.2 มีกิจกรรมที่ไม่ซํ ้าซ้ อนกับกิจกรรมของชมรมที่มีอยูแ่ ล้ ว
27.3 เปิ ดรับสมัครสมาชิกทุกคณะ โดยไม่จํากัดจํานวน
27.4 ให้ ยื่นคําร้ องขอต่อคณะกรรมการบริ หาร ถ้ าคณะกรรมการบริ หารพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้
นําเสนอต่อวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดตัง้
ข้ อ 28 กิจกรรมของชมรมทีจ่ ดั ทําขึ ้นภายในหรื อภายนอกวิทยาลัย ต้ องดําเนินงานในนามของสโมสรโดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารและวิทยาลัย
ข้ อ 29 ชมรมของนักศึกษาแต่ละชมรมให้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละ 1 ท่าน อยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 1 ปี แต่
อาจแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งต่อไปได้ โดยมีอํานาจและหน้ าทีด่ งั ต่อไปนี ้
29.1 เป็ นผู้แทนวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่จดั ให้ ในนามของชมรม
29.2 เป็ นผู้ควบคุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของชมรมที่รับผิดชอบ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของวิทยาลัย
ตลอดจนการเงิน ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษา
29.3 ในกรณีที่ชมรมเสนอเรื่ องราวขอจัดกิจกรรม โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ าย เพื่อขออนุมตั ิตอ่
วิทยาลัยนัน้ ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาของฝ่ ายจะต้ องพิจารณาลงนาม พร้ อมด้ วยเหตุผลและเสนอต่อ
คณะกรรมการสโมสร
ข้ อ 30 ชมรมของนักศึกษาแต่ละชมรมให้ มีคณะกรรมการชมรม ประกอบด้ วยสมาชิกแต่ละชมรมเลือกให้ ดาํ รง
ตําแหน่ง ดังต่อไปนี ้
30.1 ประธานชมรม
30.2 รองประธานชมรม
30.3 เลขานุการ
30.4 เหรัญญิก
30.5 นายทะเบียน
30.6 พัสดุ
30.7 ประชาสัมพันธ์
30.8 กรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะต้ องไม่เกิน 10 คน และกรรมการชมรมหนึง่ จะต้ อง
ดํารงตําแหน่ง ตามข้ อ 29 ของชมรมอื่นอีกไม่ได้ ในเวลาเดียวกัน
ข้ อ 31 อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชมรม มีดงั นี ้
31.1 บริ หารงานทัว่ ไปให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม
31.2 กําหนดนโยบายร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณทังปี
้ นําเสนอประธานอนุกรรมการฝ่ าย
นัน้ ๆ ภายใน 15 วันหลังจากเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
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31.3 รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอปุ กรณ์นนั ้ ๆ ของชมรม และเมื่อจะหมดวาระ ให้ ทําบัญชี
เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริ หาร
31.4 พิจารณาการกระทําของสมาชิกที่ฝ่าฝื นระเบียบของชมรม หรื อทําความเสือ่ มเสียมาสูช่ มรม มติ
ของคณะกรรมการทีใ่ ห้ สมาชิกระงับการใช้ สทิ ธิ์ หรื อถอนออกจากการเป็ นสมาชิกของชมรมต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการชมรมทังหมด
้
ข้ อ 32 ให้ คณะกรรมการชมรมดําเนินการเลือกตังสมาชิ
้
กขึ ้นดํารงตําแหน่งกรรมการชมรมให้ เสร็ จสิ ้นก่อนปิ ด
ปลายปี การศึกษา 30 วัน และ มอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั เลือกตัง้
ข้ อ 33 ทรัพย์สนิ ใด ๆ ที่ได้ มาในนามของชมรม ถือว่าเป็ นสมบัตขิ องสโมสร และให้ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแลของ
วิทยาลัย
ข้ อ 34 ชมรมสิ ้นสุดลงโดยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี ้
34.1 มีสมาชิกทังหมดไม่
้
ถงึ 20 คน
34.2 ไม่มีผลงานของชมรมเป็ นที่ปรากฏในรอบปี ในกรณีที่ชมรมไม่มีรายงานประเมินผลการดําเนินงาน
ของชมรมในรอบปี เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารให้ ถือว่าไม่มีผลงานปรากฏ
34.3 สมาชิกชมรมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ขอให้ ยบุ ชมรม
34.4 เมื่อมีเหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควรให้ ยบุ โดยได้ รับความเห็นชอบจากทางวิทยาลัย
34.5 เมื่อวิทยาลัยเห็นสมควรให้ ยบุ ชมรม
หมวดที่ 8
การพิจารณาโครงการดําเนินงานและงบประมาณของสโมสร
ข้ อ 35 ระเบียบการพิจารณาร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณ
35.1 ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณต้ องแบ่งเป็ นหมวด ๆ ดังต่อไปนี ้
1. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการบริ หาร
2. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการ
3. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณ ของคณะอนุกรรมการฝ่ ายกีฬา
4. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการฝ่ ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญ
ประโยชน์
5. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการฝ่ ายศิลปะและวัฒนธรรม
6. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการฝ่ ายนักศึกษาสัมพันธ์
7. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการฝ่ ายรณรงค์หาทุน
35.2 โครงการดําเนินงานและงบประมาณดังกล่าว ต้ องจัดเตรี ยมลําดับก่อนหลังโดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของโครงการดําเนินงาน
2. รายละเอียดและผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน
3. ค่าใช้ จา่ ยหรื อวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการดําเนินงาน
4. กําหนดเวลาและขันตอนในการดํ
้
าเนินงาน
35.3 สําหรับกรรมการบริ หารให้ จดั ทําร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณทังปี
้ ส่งให้ เลขานุการ
สโมสรภายใน 15 วันหลังจากเปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน
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35.4 ให้ เลขานุการสโมสรและประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ าย นําร่างโครงการดําเนินงานและ
งบประมาณดังกล่าวของทุกฝ่ ายที่พิจารณาข้ างต้ น แล้ วเสนอต่อนายกสโมสรภายใน 21 วัน
หลังจากเปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อน
35.5 ให้ นายกสโมสรนําร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณ ตามข้ อ 35.4 เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสโมสรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ ว ให้ นายก
สโมสรนําเสนอขออนุมตั ิตอ่ อธิการ ทังนี
้ ้ กระทําให้ แล้ วเสร็ จก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษา ภาคต้ น
ของปี การศึกษาถัดไป
35.6 ในกรณีที่จะต้ องมีโครงการดําเนินงาน นอกเหนือจากโครงการดําเนินงาน ประจําปี ให้ นายกสโมสร
นําเข้ าปรึกษาหารื อในที่ประชุมคณะกรรมการสโมสร เพื่อขอความเห็นชอบเมื่อได้ รับความเห็นชอบ
แล้ ว ให้ เสนออธิการเพื่อขออนุมตั ิ ทังนี
้ ้ให้ เสนอขออนุมตั ิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนดําเนินงาน
สําหรับงานที่มีความจําเป็ นและรีบด่วน ให้ นายกสโมสรเสนอขออนุมตั ิตอ่ อธิการ เมื่อได้ ดําเนินการ
ไปแล้ วอย่างไร ให้ แจ้ งคณะกรรมการบริ หารทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
หมวดที่ 9
คุณสมบัตขิ องกรรมการสโมสร
ข้ อ 36 คุณสมบัติผ้ ดู ํารงตําแหน่งกรรมการสโมสร มีดงั นี ้ คือ
36.1 นายกสโมสร
1. เป็ นนักศึกษาที่อยูใ่ นฐานะไม่ตํ่ากว่าชันปี
้ ที่ 3 ของปี การศึกษาถัดไป หรื อลงทะเบียนเรี ยน
เป็ นนักศึกษามาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา
2. ไม่เคยมีประวัตคิ วามประพฤติเสียหาย หรื อถูกสัง่ ลงโทษทางวินยั
3. มีผลการเรี ยนได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00
36.2 กรรมการบริ หารตําแหน่งอื่น ๆ
1. เป็ นนักศึกษาที่อยูใ่ นฐานะไม่ตํ่ากว่าชันปี
้ ที่ 2
2. ไม่เคยมีประวัตคิ วามประพฤติเสียหาย หรื อถูกสัง่ ลงโทษทางวินยั
3. มีผลการเรี ยนได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00
หมวดที่ 10
การเลือกตัง้ และการแต่ งตัง้
ข้ อ 37 คณะกรรมการบริ หารสโมสร
37.1 นายกสโมสร อุปนายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิก และประธานอนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ได้ มา
จากการเลือกตังของนั
้
กศึกษาทังหมด
้
37.2 กรรมการบริ หารสโมสร ได้ มาจากการร่วมพิจารณาคัดเลือกจากนายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิก
และประธานอนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร
ข้ อ 38 ผู้แทนของแต่ละคณะ ได้ มาโดยการเลือกตังจากนั
้
กศึกษาของคณะนัน้ ๆ
ข้ อ 39 รองประธานอนุกรรมการฝ่ ายและอนุกรรมการอื่น ๆ ได้ มาโดยการพิจารณาแต่งตังของประธาน
้
อนุกรรมการฝ่ ายนัน้ ๆ โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ าย
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ข้ อ 40 การดําเนินการเลือกตังตํ
้ าแหน่งนายกสโมสร อุปนายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิก และประธาน
อนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ให้ คณะกรรมการบริ หารสโมสรของแต่ละปี การศึกษา จัดให้ มีการเลือกตังภายในเดื
้
อนกุมภาพันธ์
ของปี การศึกษานัน้ ๆ และให้ เสนอผลการเลือกตังให้
้ อธิการทราบภายใน 7 วัน หลังจากเสร็ จการเลือกตัง้
หมวดที่ 11
การพ้ นจากตําแหน่ ง
ข้ อ 41 คณะกรรมการสโมสรมีวาระการทํางานเริ่ มต้ นแต่วนั ที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปี ถัดไป ให้
คณะกรรมการบริ หารสโมสรซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ มอบหมายงานให้ แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
ข้ อ 42 คณะกรรมการสโมสรพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
42.1 ออกตามวาระ
42.2 ตาย
42.3 ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร โดยผ่านนายกสโมสร
42.4 ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 36 แห่งระเบียบนี ้
42.5 ในกรณีที่ผ้ ดู ํารงตําแหน่งใดในคณะกรรมการบริ หารสโมสร ไม่ปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการ
กรรมการจํานวน 3 ใน 4 ของคณะกรรมการสโมสร มีสทิ ธิเสนอให้ ทางวิทยาลัยพิจารณาถอดถอน
ออกจากตําแหน่ง
หมวดที่ 12
การเลือกตัง้ ซ่ อม
ข้ อ 43 ถ้ าตําแหน่งกรรมการบริ หารว่างลง ตามข้ อ 42 ให้ ดําเนินการเลือกตังกรรมการตํ
้
าแหน่งนันขึ
้ ้นมาแทน
ภายใน 30 วัน เว้ นแต่วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ ้นสุดลงเหลือไม่เกิน 60 วันนับจากวันประกาศหยุดเรี ยนภาคปลาย ให้
คณะกรรมการบริ หารเลือกผู้ทเี่ ห็นสมควรเข้ ารักษาการแทนโดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาสโมสร ในวาระ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการทีเ่ ลือกมาแทนเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่วิทยาลัยประกาศแต่งตังและสิ
้
้นสุดลงตามวาระของกรรมการใน
ปี การศึกษานัน้
หมวดที่ 13
อาจารย์ ท่ ปี รึกษาสโมสร
ข้ อ 44 วิทยาลัยเป็ นผู้แต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาสโมสร จากอาจารย์ที่ทา่ นหนึง่ ท่านใดของวิทยาลัย อยูใ่ นตําแหน่ง
คราวละ 1 ปี แต่อาจได้ รับการแต่งตังโดยดํ
้
ารงตําแหน่งต่อไปอีกได้ การแต่งตังหรื
้ อโยกย้ ายตําแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน
หรื อครบวาระ เป็ นอํานาจโดยเด็ดขาดของอธิการ
ข้ อ 45 อํานาจและหน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษามีดงั ต่อไปนี ้
45.1 เป็ นผู้แทนของวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
45.2 เป็ นผู้ลงนามจัดสรรงบประมาณของสโมสรนักศึกษา และควบคุมดูแลการเงินของสโมสรนักศึกษา
โดยจัดให้ มีการตรวจสอบบัญชี และเสนอรายงานการเงินต่อวิทยาลัย เป็ นรายภาคการศึกษา
45.3 เป็ นผู้ให้ คําปรึกษา และแนะนําต่อคณะกรรมการสโมสรในกรณีทวั่ ไป และมีอํานาจสัง่ ระงับการ
กระทําใด ๆ เป็ นการชัว่ คราว เมือ่ พิจารณาเห็นว่าเป็ นการขัดต่อระเบียบข้ อบังคับของวิทยาลัย
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ข้ อบังคับของสโมสรนักศึกษาหรืออาจเป็ นการเสียหายต่อวิทยาลัยแล้ ว รี บรายงานต่อรองอธิการ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
หมวดที่ 14
การประชุม
ข้ อ 46 การประชุมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
46.1 การประชุมสามัญ
46.2 การประชุมวิสามัญ
ข้ อ 47 การประชุมสามัญ หมายถึง การประชุมใหญ่ของคณะกรรมการสโมสร
47.1 นายกสโมสรเป็ นประธานในที่ประชุม
47.2 การประชุมสามัญที่ 1 ต้ องประชุมหลังเปิ ดภาคการศึกษาปกติอย่างน้ อย 14 วัน และการประชุม
สามัญต่อไปต้ องประชุมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
ข้ อ 48 การประชุมวิสามัญ หมายถึง การประชุมของคณะกรรมการบริ หาร ซึง่ การประชุมวิสามัญนี ้จะเกิดขึ ้นได้
ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
48.1 อธิการเรียกประชุม
48.2 นายกสโมสรเรี ยกประชุม
48.3 คณะกรรมการบริ หารลงชื่อขอเปิ ดการประชุม โดยมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
บริ หาร
48.4 ในกรณีที่นกั ศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน ยื่นขอเสนอ และลงชื่อต่อนายกสโมสรขอเปิ ดการ
ประชุม
ข้ อ 49 การลงมติในที่ประชุม
49.1 ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์
49.2 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานที่ประชุมทบทวนมติเดิมอีกครัง้ และเปิ ดอภิปราย เพื่อ
ลงคะแนนเสียง ถ้ าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด
ข้ อ 50 การนัดการประชุมทุกครัง้ เลขานุการคณะกรรมการจะต้ องแจ้ งวาระการประชุม กําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ที่แน่นอน ให้ คณะกรรมการสโมสรทราบอย่างน้ อย 3 วัน ก่อนเปิ ดการประชุมสามัญ หรื อวิสามัญ
ข้ อ 51 การประชุมสามัญ หรื อวิสามัญ ต้ องมีสมาชิกเข้ าร่วมประชุมเกินกว่าครึ่งหนึง่ ขององค์ประชุมทังหมดจึ
้
งจะ
เปิ ดประชุมได้ ในกรณีที่ไม่ถงึ ครึ่งหนึง่ ขององค์ประชุม ให้ สมาชิกในที่ประชุมออกเสียงรับรององค์ประชุม โดยมีเสียงไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของการประชุมนัน้
ข้ อ 52 ในกรณีที่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ของคณะกรรมการสโมสร ไม่เข้ าประชุมติดต่อกัน 3 ครัง้ โดยไม่แจ้ งให้
เลขานุการคณะกรรมการสโมสรทราบ ให้ เลขานุการคณะกรรมการสโมสรนําเรื่ องเสนอต่อนายกสโมสร เพื่อพิจารณาถอด
ถอนออกจากตําแหน่ง แล้ วทําการเลือกตัง้ หรื อแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ ามารับหน้ าที่แทนต่อไป
ข้ อ 53 ในกรณีที่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ในคณะกรรมการสโมสรไม่สามารถเข้ าประชุมได้ จะต้ องแจ้ งบันทึกเหตุผล
ให้ เลขานุการคณะกรรมการสโมสร ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน
หมวดที่ 15
การเงิน
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ข้ อ 54 การเบิกจ่ายเงินของกรรมการสโมสรให้ เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบการใช้ จ่ายเงินวิทยาลัย
ข้ อ 55 รายได้ ของสโมสรนักศึกษา คือ
55.1 เงินงบประมาณจากวิทยาลัย
55.2 เงินบริ จาคโดยปราศจากเงื่อนไข
55.3 ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมที่ทางสโมสรจัดให้
ข้ อ 56 รายได้ ของสโมสรจากเงินงบประมาณวิยาลัย ให้ ฝ่ายการเงินของวิทยาลัยเป็ นผู้เก็บรักษา
ข้ อ 57 รายได้ ของสโมสรจากเงินบริ จาคโดยปราศจากเงื่อนไข และทุนอุดหนุนจัดหาเพิ่มเติม ให้ เหรัญญิกสโมสร
เป็ นผู้รักษา โดยฝากธนาคารในนามสโมสรและต้ องให้ อธิการรับทราบ
ข้ อ 58 การเบิกจ่ายเงิน
58.1 การลงนามอนุมตั เิ บิกจ่ายตามงบประมาณจากวิทยาลัย ให้ นายกสโมสรและเหรัญญิกเสนอต่อ
อธิการ เพื่อพิจารณาเบิกจ่าย
58.2 การลงนามอนุมตั จิ ่ายเงินบริ จาคโดยปราศจากเงื่อนไข และเงินอุดหนุนที่กรรมการสโมสรจัดหาให้
ให้ อยูใ่ นอํานาจของนายสโมสรและเหรัญญิก
ข้ อ 59 ให้ มีการตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินภายในและพัสดุของสโมสร อย่างน้ อยปี ละครัง้ โดยบุคคลที่อธิการ
แต่งตังขึ
้ ้น
ข้ อ 60 โครงการดําเนินงานใดทีไ่ ด้ ดําเนินการไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ รู ับผิดชอบโครงการดําเนินงานรายงานการใช้
จ่ายเงิน และส่งรายงานผลการดําเนินงานให้ วิทยาลัยทราบภายใน 15 วัน หลังจากเสร็ จสิ ้นกิจกรรมนันแล้
้ ว
หมวดที่ 16
ความสัมพันธ์ ระหว่ างวิทยาลัยกับสโมสร
ข้ อ 61 สโมสรอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของรองอธิการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ข้ อ 62 การดําเนินงานของสโมสร อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ข้ อ 63 คณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา มีอาํ นาจเสนอให้ วิทยาลัยแต่งตังอาจารย์
้
ประจําเป็ นที่ปรึกษาของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสโมสรตามความเหมาะสม เพื่อให้ คําแนะนําและดูแลการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
โดยมิให้ เป็ นการขัดต่อระเบียบ ประกาศ หรื อคําสัง่ ของวิทยาลัยตลอดจนป้องกันมิให้ มีการกระทําใด ๆ อันเป็ นการเสือ่ ม
เสียต่อวิทยาลัย
ข้ อ 64 คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ าย มีอาจารย์ประจําเป็ นที่ปรึกษาอย่างน้ อย 1 คน ที่ปรึกษาแต่ละคนทําหน้ าที่
ได้ ไม่เกิน 1 ฝ่ าย
ข้ อ 65 วิทยาลัยมีอาํ นาจที่จะสัง่ งดกิจกรรมใด ๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
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หมวดที่ 17
การแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 66 การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ม เติม หรื อยกเลิกระเบี ยบนี ้ อาจกระทํ าได้ โดยคณะกรรมการฝ่ ายกิ จการ
นักศึกษาของวิทยาลัย หรื อคณะกรรมการสโมสรลงมติเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ทังหมด
้
และให้ เสนอเป็ นร่างระเบียบฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อยกเลิกข้ อบังคับนี ้ต่อวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้ อ 67 ให้ อธิการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ มีอํานาจออกประกาศ คําสัง่ หรื อ กําหนดแนวปฏิบตั ิ
เพื่อให้ การปฏิบตั ิเป็ นไปโดยเรียบร้ อย บรรลุเจตนารมณ์ของระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2532

(ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ)์
นายกสภาวิทยาลัยโยนก
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ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง แนวปฏิบัตวิ ่ าด้ วยการสอบ

*************

เพื่อให้การดําเนินการสอบของนักศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควรกําหนด
แนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการสอบ ดังนี้
1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถกู ต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วยเครื่ องแต่งกายนักศึกษา
2. นักศึกษาต้องนําบัตรประจําตัวนักศึกษาไปแสดงทุกครั้ง กรณี ไม่มีบตั รประจําตัวนักศึกษา นักศึกษาสามารถใช้
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนได้ นักศึกษาที่ไม่มีบตั รประจําตัวนักศึกษา หรื อบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
กรรมการคุมสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. นักศึกษาที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่ มดําเนินการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ และไม่
อนุญาตให้นกั ศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที นับตั้งแต่กาํ หนดเวลาเริ่ มการสอบ
4. นักศึกษาต้องนัง่ สอบตามเลขที่นงั่ ที่กรรมการคุมสอบจัดไว้ให้
5. นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการสอบอย่างเคร่ งครัดและลงลายมือชื่อเข้าสอบ และรับทราบแนว
ปฏิบตั ิวา่ ด้วยการสอบ
6. นักศึกษาจะต้อง ไม่นาํ ตํารา หนังสื อ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ช่วยคิดคํานวณหรื อวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปในห้อง
สอบ เว้นแต่กรรมการคุมสอบอนุญาตตามที่อาจารย์ประจําวิชากําหนดในข้อสอบ กรณีที่นกั ศึกษานํา
โทรศัพท์มือถือ หรื อเครื่ องมือติดต่อสื่ อสารมาด้วย จะต้องปิ ดเครื่ องและวางไว้ในที่ที่กรรมการคุมสอบกําหนด
นักศึกษาที่ฝ่าฝื นถือว่าส่อทุจริ ตในการสอบ
7. กรณี ที่นกั ศึกษานําตํารา หนังสื อ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ช่วยคิดคํานวณ วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ โทรศัพท์มือถือ หรื อ
เครื่ องมือติดต่อสื่ อสารเข้าไปในห้องสอบและใช้ในการสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าทุจริ ตในการสอบ
8. ในระหว่างการสอบ ห้ามนักศึกษาพูดหรื อส่งสัญญาณกับผูอ้ ื่น ดูหรื อคัดลอกคําตอบจากผูอ้ ื่น หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นดู
หรื อคัดลอกคําตอบของตน หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้สอบถามจากกรรมการคุมสอบ นักศึกษาที่ฝ่า
ฝื นถือว่าทุจริ ตในการสอบ
9. นักศึกษาที่กระทําการอันส่อทุจริ ตในการสอบ หรื อทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด จะได้รับผลการเรี ยน F ใน
รายวิชานั้น และพักการเรี ยน 1 ภาคการศึกษา
10. ให้ยกเลิกประกาศหรื อแนวปฏิบตั ิใดที่ขดั แย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2556

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม)
อธิการบดี
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ประกาศ มหาวิทยาลัยเนชั่ น
เรื่อง หลักเกณฑ์ การทดสอบความเชี่ ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
........................................
เพื่อให้การทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกหลักสู ตรเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากลและมีประสิ ทธิ ภาพ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑ์ การทดสอบความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ดังนี้
1. ประกาศนี้เรี ยกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเนชัน่ เรื่ อง หลักเกณฑ์การทดสอบความเชี่ ยวชาญ
ด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
3. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกหลักสูตร จะต้องสอบได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
4. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสื อรับรองผลการสอบเมื่อนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
5. แนวปฎิบตั ิการทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้
5.1 มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการทดสอบความเชี่ ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
ทุกภาคการศึกษา โดยกําหนดวันสอบพร้อมกับการสอบปลายภาค ของแต่ละภาคการศึกษา
5.2ในกรณี ที่นกั ศึ กษาสอบไม่ผ่านนักศึ กษาจะต้องเข้าสอบทุ กครั้งที่ มีการสอบ โดยมุ่งที่ จะพัฒนาผล
ของการสอบในแต่ละครั้ง
5.3 ในกรณี ที่นักศึ กษาจะสําเร็ จการศึ กษาและยังไม่ผ่านการทดสอบ นักศึ กษาสามารถแสดงผลการ
เรี ยนรู ้ หรื อความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรื อ พัฒนาการของการเรี ยนรู ้ จาก
5.3.1 ผลการทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานที่ ส อบโดยสถาบันการศึ กษาอื่ น ที่ มีการแสดงผล
คะแนนเทียบเท่ากับคะแนน TOEFL หรื อ IELTS หรื อ TOEIC ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า
ที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
1) ผลการทดสอบ Paper based TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 400 หรื อ
2) ผลการทดสอบ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 4.0 หรื อ
3) ผลการทดสอบ TOEIC ไม่นอ้ ยกว่า 625 หรื อ
5.3.2 Portfolio ที่แสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ หรื อ
5.3.3 หลักฐานแสดงการผ่านการศึกษา อบรม ภาษาอังกฤษ หรื อ

มหาวิทยาลัยเนชัน่ 444 ถ.วชิ ราวุธดําเนิ น ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5426-5170-6 โทรสาร 0-5426-5184 http://nation-u.com
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5.3.4 หลักฐานที่แสดงถึงการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ โดยการศึ กษา ค้นคว้า เพิ่มเติ ม ด้วยตนเอง
5.4 นักศึกษาสามารถยื่นผลการเรี ยนรู ้ตามข้อ 5.3.1 – 5.3.4 ได้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม)
อธิ การบดี
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การทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test)
เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี เพื่อดูพัฒนาการในดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดสอบปละ 2 ครั้ง ในวัน
สุดทายของการสอบปลายภาค ของแตละภาคการศึกษา หรือตามปฏิทินการศึกษากําหนด ซึ่งรายละเอียด และ
เกณฑในการทดสอบ progress test มีดังนี้
ขอสอบ
ขอสอบแบงเปนเปน 2 สวน สวนของการฟง (Listening) และ การอาน (Reading)
Listening แบงเปน 100 ขอ และ Reading 100 ขอ รวมเปน 200 ขอ ใชเวลาสอบทั้งสิ้น 2 ชม.
รายละเอียดแตละสวนขอสอบมีดังนี้
Section 1 (45 minutes)

Section 2 (75 minutes)

Listening Comprehension
Part 1: Photographs
10
Part 2: Question-Response
30
Part 3: Conversations
30
Part 4: Talks
30
Reading
Part 5: Incomplete Sentences
40
Part 6: Text Completion
12
Part 7: Reading Comprehension
-Single passages
28
- Double passages
20
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ตารางคะแนน (Adapted from Oxford University Press)
No. of
Converted Score
item
Correct
Listening Reading
Items
0
5
5
1
5
5
2
5
5
3
5
5
4
5
5
5
5
5
6
10
5
7
20
5
8
30
5
9
40
5
10
45
10
11
50
15
12
55
20
13
60
25
14
65
30
15
70
35
16
75
40
17
80
45
18
85
50
19
90
60
20
95
70
21
100
80
22
105
90
23
110
100
24
115
110
25
120
120

No. of
No. of
No. of
Converted Score
Converted Score
Converted Score
item
item
item
Correct
Correct
Correct
Listening Reading
Listening Reading
Listening Reading
Items
Items
Items

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

125
130
140
150
160
170
180
185
190
200
210
220
225
230
235
240
240
245
245
250
250
255
255
260
260

125
130
140
145
150
155
160
170
180
190
200
210
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

265
270
274
280
285
290
300
305
310
315
320
325
330
340
345
350
360
365
370
380
385
390
395
400
405

285
290
295
300
305
310
310
315
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

410
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
480
485
490
490
495
495
495
495
495
495
495

400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
495
495
495
495
495

คะแนนรวมทั้งสิ้น 990 คะแนน แบงเปน 8 Levels โดยสัดสวนคะแนนคิดเปน 100 % ดังตอไปนี้
English Progress Test (ตามเกณฑ)
ตัวอยาง
คะแนน
คะแนน
การคิดคะแนนเปรียบเทียบระดับ (Level)
ระดับ
ต่ําสุด (%) สูงสุด (%)
Listening 30 items =
160 points
0
19
Level 1
Reading 61 items
=
325 points
20
29
Level 2
รวมคะแนน =
485 points
30
40
50
60
70
80

39
49
59
69
79
100

Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8

ระเบียบการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test)
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556
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1. นักศึกษาทุกคนตองทําการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ตลอด
หลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดทดสอบทุกสิ้นภาคการศึกษา รวมปการศึกษาละ 2 ครั้ง
2. นักศึกษาทานใดหากสอบถึงระดับ 7 จะถือวาผาน (Pass with distinction) เปนผลใหนักศึกษา
ทานนั้นไมตองทําการทดสอบอีกโดยไมมีเงื่อนไข
3. เหตุผลหลักในการสอบ Progress test คือการดูพัฒนาการ ดังนั้นหากทั้ง 8 ครั้ง นักศึกษาสอบไม
ผานถือวาไมผิดหลักการ แตตองมีพัฒนาการในการสอบทุกครั้ง หากผลรวมของทั้ง 8 ครั้ง ไมมีพัฒนาการ กอน
จบหลักสูตรนั กศึกษาตองเขาอบรมการเรียนภาษาและมีผลสอบยื นยัน หรือใบรับรองวาผานหลักสูตรนั้น ๆ
จํานวนชั่วโมงหลักสูตรที่เขาอบรมอยางนอย 45 ชม.
4. หากนักศึกษาขาดสอบในแตละครั้งตองนําใบรับรองการอบรม หรือใบผานหลักสูตรการอบรมนั้นๆ
มายื่นเพื่อทดแทนการขาดสอบ จํานวนชั่วโมงการอบรมอยางนอย 45 ชม. ซึ่งจํานวนการอบรม 45 ชม. ในการ
อบรม ทดแทนการขาดสอบได 1 ครั้ง หรือสามารถนําผลทดสอบภาษาอื่นๆ มายื่นได (ดูขอ 7และ 8)
5. ใบประกาศการอบรมหรือใบรับรองการอบรม สามารถรวมชั่วโมงได ในกรณีที่การอบรมแตละครั้ง
จํานวนชั่วโมงไมถึง 45 ชม. แตตองเปนภาคการศึกษาเดียวกัน
6. หากนักศึกษาไมทําการเขาอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทําการทดแทนการสอบที่ขาดไป สามารถเก็บ
ชั่วโมงกิจกรรมทางดานภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยลงบันทึกชั่วโมงในสมุดการเรียนรูทางดาน
ภาษา จํานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาอยางนอย 45 ชม. เทียบเทากับการขาดการทดสอบได 1 ครั้ง
7. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นๆ ที่สามารถยื่นทดแทนได คือ CU-TEP, TU-GET,
TOEIC, TOEFL หรือ IELTS เทานั้น
8. หากนักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นๆ ตามรายละเอียดดานลาง สามารถ
นํามายื่นเพื่อทําการยกเวนในการสอบ Progress Test ได โดยถือวาผานโดยไมมีเงื่อนไข
TOEIC
700 คะแนนขึ้นไป
TOEFL paper

550

คะแนนขึ้นไป

TOEFL CBT

183

คะแนนขึ้นไป

TOEFL IBT

79

คะแนนขึ้นไป

CU-TEP

90

คะแนนขึ้นไป

TU-GET

700

คะแนนขึ้นไป

IELTS

6.5

คะแนนขึ้นไป

9. การทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) ไมมีผลตอการสําเร็จการศึกษาแตอยางใด แตหาก
นักศึกษาไมปฏิบัติตามเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) เมื่อสําเร็จการศึกษา ในใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) จะปรากฎผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) วา “ไมผาน”
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งานบริการนักศึกษา
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- 315 การขอผ่ อนผันการเข้ ารับราชการทหารของนักศึกษา
และการสมัครเข้ ารับการศึกษาวิชาทหาร
…………………………………………………….

นักศึกษาที่มีอายุครบเกณฑ์ที่จะเข้ ารับราชการทหาร และจะขอผ่อนผันการเข้ ารับราชการทหาร ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
และปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เป็ นนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติ ตังแต่
้ แรกเข้ า
2. มีอายุไม่เกิน 26 ปี (นับถึงวันที่จะถูกคัดเลือก)
3. กรอกแบบฟอร์ มตามแบบทีว่ ิทยาลัยกําหนด
4. ยื่นคําร้ องแจ้ งความจํานงขอผ่อนผันการเข้ ารับราชการทหารโดยแนบหลักฐาน ส.ด.9 จํานวน 3 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้ าน จํานวน 3 ฉบับ มอบต่อฝ่ ายกิจการนักศึกษาก่อน วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เมื่อยื่น
เรื่ องราวการขอผ่อนผันการเข้ ารับราชการทหารแล้ ว นักศึกษาจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ไปรับมอบหมายเกณฑ์การเข้ ารับราชการทหารด้ วยตนเอง ณ ที่วา่ การเขต หรื อตามภูมิลาํ เนาทหารที่
ตนสังกัด ถ้ าฝ่ าฝื นจะมีความผิดตามกฎหมาย
2) ไปรายงานตัวในวันตรวจเลือดตามหมายเรี ยกของทางการ เช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไปทุกปี ระหว่างทีย่ งั
ศึกษาอยู่ ถ้ าฝ่ าฝื นจะมีความผิดตามกฎหมาย
3) สิทธิในการขอผ่อนผันการเข้ ารับราชการทหาร จะไม่มีผลบังคับเมื่อนักศึกษาพ้ นจากสภาพการเป็ น
นักศึกษาของวิทยาลัย
4) เมื่อขอผ่อนผันการเข้ ารับราชการทหารกับทางวิทยาลัยไว้ แล้ วนักศึกษาสําเร็ จการศึกษาหรื อลาออกจาก
การเป็ นนักศึกษาหรื อพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษาของวิทยาลัย นักศึกษาจะต้ องยกเลิกการขอผ่อนผันกับ
ทางวิทยาลัยทันที
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ ารับการศึกษาวิชาทหาร มีดังนี ้
1. ต้ องเป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาขัน้ ม.ศ.3, ม.ศ.5 หรื อ ม.6 ซึง่ มีผลการสอบไล่ไม่น้อยกว่า 60% หรื อ 2.00
ของคะแนนสะสมเฉลีย่ เมื่อใช้ ระบบหน่วยกิต
2. เป็ นชายโสด มีสญ
ั ชาติเป็ นไทย
3. มีอายุตงแต่
ั ้ สบิ ห้ าปี ขึ ้นไป จนถึงยี่สบิ สองปี บริ บรู ณ์
4. ไม่เป็ นทหารกองประจําการ หรื อทหารประจําการ
5. ไม่พ้นราชการทหาร ประเภท 1 และ 2
6. ไม่เป็ นบุคคลที่ไม่คณ
ุ วุฒิจะเป็ นทหารตามท้ องที่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2498
7. สมัครใจเข้ าฝึ กวิชาทหาร
8. ยอมรับเงื่อนไข และปฏิบตั ิตามระเบียบที่กรมการรักษาดินแดนกําหนด เช่น
ก. การแต่งกาย นักศึกษาวิชาทหารเก่าเรี ยนซํ ้าชัน้ ต้ องแต่งเครื่ องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขัดโลหะ
ตัดผมสันแต่
้ งกายเรียบร้ อยในวันสมัคร
ข. การตัดผม
ค. การเชื่อฟั งและปฏิบตั ิตามคําสัง่
9. ถ้ าเป็ นผู้สาํ เร็ จ ม.ศ.5 หรื อ ม.6 จะต้ องสําเร็ จจากโรงเรี ยนทีไ่ ม่มกี ารฝึ กวิชาทหาร
10. ต้ องเป็ นนักศึกษาของวิทยาลัยทีม่ ีการฝึ กวิชาทหาร
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หลักฐานการสมัครเข้ ารับการศึกษาวิชาทหาร
1. สําเนาใบสุทธิ หรื อประกาศนียบัตร หรื อใบรับรองการศึกษาว่าสําเร็ จ ม.6 หรื อ ปวช. จาสถาบันการศึกษา
เดิม 1 ฉบับ ใบประกาศนียบัตรของผู้เข้ าสอบประเภทบุคคลทัว่ ไป ต้ องให้ ผ้ สู มัครนําประกาศนียบัตรไปให้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการบันทึกลงคะแนนและคิดเป็ นร้ อยละไว้ ด้านหลัง
ประกาศนียบัตร โดยลงชื่อผู้รับรองและตําแหน่ง
2. ใบรับรองแพทย์ที่กรมแพทย์ของ รด.ออกให้ 1 ฉบับ แพทย์ของ รด.จะเป็ นผู้ออกให้ ในวันสมัคร
3. สําเนาทะเบียนบ้ านเฉพาะตัวคนเดียว ซึง่ มีการรับรองสําเนาโดยนายทะเบียนท้ องถิ่นถ้ าเป็ นการถ่ายเอกสาร
ต้ องมีนายทหารรับรอง
4. สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (ส.ด.9) 1 ฉบับ
5. ผู้ที่มีการย้ ายภูมิลาํ เนาทหาร ต้ องมีใบสําเนาแจ้ งย้ าย (สด.10) 1 ฉบับ
6. สําเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ ามี) 1 ฉบับ
7. ผู้สมัครที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้ องมีบิดา มารดา หรื อผู้ปกครองให้ คํายินยอมเข้ ารับการฝึ กวิชาทหาร ลงในท้ าย
ใบสมัคร
8. รูปถ่ายขนาด 1” x 1” จํานวน 6 รูป
9. ต้ องให้ หวั หน้ าสถานศึกษารับรองความประพฤติ โดยกรอกไว้ ท้ายใบสมัครพร้ อมด้ วยประทับตราของ
วิทยาลัย จึงจะสมบูรณ์
10. ให้ นกั ศึกษาขอใบรับสมัครจากสถาบันของตน แล้ วกรอกข้ อความตามที่เป็ นจริงด้ วยตนเอง พร้ อมกับแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่รับสมัครของนักศึกษานัน้ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
จะต้ องเสนอให้ หวั หน้ าสถานศึกษา หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เซ็นรับรองและประทับตราของวิทยาลัยทุกครัง้
ด้ วย
11. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบหลักฐานการสมัครถูกต้ องแล้ ว ให้ ผ้ เู ซ็นรับรองเอกสารการสมัครลงนามรับรองท้ าย
ใบสมัคร แล้ วมอบให้ ผ้ สู มัครนําไป

นักศึกษาที่มีความประสงค์ จะเข้ ารั บการฝึ กวิชาทหาร
ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา ชัน้ 1 อาคารบริ หารธุรกิจ ชุมพล พรประภา
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