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          มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 (Nation University) 

 

ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกวา “วิทยาลัยโยนก” ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปด

การเรียนการสอน ตั้งแตป พ.ศ. 2531 ดําเนินการโดยมูลนิธิโยนก และเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 ไดรับ

อนุญาตใหเปลี่ยนประเภทจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก “วิทยาลัยโยนก” เปน 

“มหาวิทยาลัยโยนก”  

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงแรกของจังหวัดลําปางท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพใหแกสังคมดวยกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักศึกษาเปนนักคิด ใฝรู ท้ังในดานวิชาการ 

และการประยุกตใชกับกิจกรรม ฝกฝนใหนักศึกษามีประสบการณจริงสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติ

หนาท่ีการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีภูมิทัศนท่ีสวยงามตามธรรมชาติ   บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเปน “อุทยานการศึกษา” อีกท้ัง ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

ตาง ๆ อาทิ  หอสมุด  หอพักชาย  หญิง  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร 

(ฝกปฏิบัติการถายทอดโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง) และศูนยภาษานานาชาติ   

 กระท่ัง วันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอนุญาตให  มหาวิทยาลัยโยนก ตั้งอยู ณ เลขท่ี 444 ถนนวชิราวุธดาํเนิน ตําบลพระบาท 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยเนช่ัน” จนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยเปดสอนมาแลว

เปนระยะเวลา 27 ป (2531-2556) มีผูสําเร็จการศึกษาแลวมากกวา 6,848 คน แบงเปนระดับปริญญาตรี 

5,753 คน และระดับปริญญาโท 1,095 คน 
 

 

 

ปรัชญา  ปณิธาน  อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

 ปรัชญา 

            มหาวิทยาลัย มีความเชื่อม่ันวาคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นข้ึนอยูกับปญญา ความรู และความเอ้ือ

อาทร ท่ีมีตอกันระหวางมวลมนุษยชาติ ดังปรัชญาท่ีวา   “ ปญญาพัฒนาชาติ ” 
 

 ปณิธาณ 

           มหาวิทยาลัยเนชั่นมุงม่ันในการสรางสรรคบัณฑิตท่ีมีทักษะท่ีจําเปนในชวงทศวรรษหนา เพ่ือ

การเปนประชากรโลก (Global Citizen) ท่ีมีคุณภาพ ดวยการเรียนการสอนท่ีเนนผล (Outcome – 

Based Learning) เปนสําคัญใหการอบรมและฝกฝนท่ีเนนวิธ ี“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 พรอมเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล  

 พันธกิจ (Mission)  

 มหาวิทยาลัยเนชั่นมุงม่ันผลิตบัณฑิตเชิงสรางสรรคใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผลิตผล

งานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถายโอนองคความรูในการบริการวิชาการ วิชาชีพแกสังคม 

ภายใตแนวปฏิบัติตามเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

 วัตถุประสงค (Objective)  

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตคุณภาพตามพันธกิจท่ีรองรับการพัฒนา ประเทศและสังคมโลก 

2. เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยท่ีรองรับการบริการดานวิชาการวิชาชีพแกสังคม 

3. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษและพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินสูสากล 
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ช่ือและสัญลักษณมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ช่ือเต็มภาษาไทย  :  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

อักษรยอภาษาไทย  :  มนช. 

ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  Nation University 

อักษรยอภาษาอังกฤษ : NTU 

 
 

สัญลักษณ  :   มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 

 

 

สีน้ําเงิน   หมายถึง   ชาติ   

รูปโล   หมายถึง  เกียรติยศศักดิ์ศรี 

N  หมายถึง  NATION UNIVERSITY 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนช่ัน 

1. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายเสริมสิน  สมะลาภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายฉันทวุฒิ พีชผล    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

6. ศาสตราจารยพิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

7. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

8. ศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจกัรพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

9. อาจารย ดร.ฉันทวิทย สุชาตานนท กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

10. รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

11. ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

12. อาจารย ดร.เวทางค พวงทรัพย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม อธิการบดี   

14. อาจารยรุงรัตน  ธนบดีธาดา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

1. อธิการบดี  ประธาน 

2. รองอธิการบดี  รองประธาน 

3. คณบดีคณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ กรรมการ 

5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

6. คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กรรมการ 

7. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ 

8. ผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 

9. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ 

10. ผูอํานวยการสํานักการสื่อสารองคกรและการตลาด กรรมการ 

11. ผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

12. ผูอํานวยการศูนยการศึกษาเนชั่น บางนา กรรมการ 

13. ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

14. ผูอํานวยการสํานักงานอาคารสถานท่ี กรรมการ 

15. รองคณบดีทุกคณะ (ลําปาง+ศูนยบางนา) กรรมการ 

16. นางพิมมลพรรณ   ฟูเต็มวงศ เลขานุการ 
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คณะและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

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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ปฏทินิการศึกษาปีการศึกษา  2556 

ระดับปริญญาตรี                                     ภาคเรียนที ่1 

กจิกรรม / วนัหยุดประจาํปี กาํหนดการ  

 1. รับสมคัร รายงานตวั ข้ึนทะเบียนนกัศึกษา บดัน้ีถึงวนัศุกร์ท่ี 14  มิถุนายน 2556 

 2. วนัพบอาจารยท่ี์ปรึกษา , อาจารยผ์ูส้อน และ คณบดี  วนัจนัทร์ท่ี 10 - วนัศุกร์ท่ี 14  มิถุนายน 2556 

 3. วนัลงทะเบียนเรียน    วนัองัคารท่ี 11  - วนัศุกร์ท่ี 14  มิถุนายน 2556 

 4. วนัเปิดภาคเรียน วนัองัคารท่ี 18  มิถุนายน 2556 

 5. วนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่   วนัอาทิตยท่ี์  23   มิถุนายน 2556 

 6. วนัลงทะเบียนเรียนชา้กวา่กาํหนด (เสียค่าปรับวนัละ 200 บาท)        วนัองัคารท่ี 18   - วนัศุกร์ท่ี 21   มิถุนายน 2556 

     วนัขอเพิม่/ขอลดวชิาเรียน   

 7. วนัสุดทา้ยของการแจง้เปล่ียนผลการเรียนจากสัญลกัษณ์ " I " 

      เป็นระดบัคะแนน 

วนัจนัทร์ท่ี 1  กรกฏาคม 2556 

 

 8. วนัไหวค้รู  วนัพฤหสับดีท่ี 11  กรกฏาคม 2556 

 9. วนัยืน่คาํร้องแจง้สาํเร็จการศึกษา วนัจนัทร์ท่ี 8  - วนัพธุท่ี 24   กรกฎาคม 2556 

10. วนัสุดทา้ยของการขอรักษาสถานภาพนกัศึกษา  วนัองัคารท่ี 16  กรกฏาคม 2556 

11. วนัพน้สภาพนกัศึกษาเน่ืองจากขาดการติดต่อ วนัพธุท่ี 17  กรกฏาคม 2556 

12. วนัหยดุประจาํปี วนัอาสาฬหบูชา วนัจนัทร์ท่ี 22 กรกฏาคม 2556 

13. วนัหยดุประจาํปี วนัเขา้พรรษา วนัองัคารท่ี 23 กรกฏาคม 2556 

14. วนัสุดทา้ยของการส่งตน้ฉบบัชุดขอ้สอบกลางภาค ใหง้านทะเบียนฯ วนัศุกร์ท่ี 2 สิงหาคม 2556 

15. วนังดกิจกรรมนกัศึกษาเพือ่เตรียมตวัสอบกลางภาค วนัจนัทร์ท่ี 5  - วนัอาทิตย ์11  สิงหาคม 2556 

16. วนัหยดุประจาํปี วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ

พระบรมราชินีนาถ 

วนัจนัทร์ท่ี 12 สิงหาคม 2556 

 

17. วนัสอบกลางภาค    วนัองัคารท่ี 13   สิงหาคม -  วนัพธุท่ี 21   สิงหาคม 2556 

18. วนัสุดทา้ยของการเลือกสาขาวชิา ยา้ยสาขาวชิา ยา้ยคณะ    วนัศุกร์ท่ี 6   กนัยายน 2556 

      วนัสุดทา้ยของการเพกิถอนวชิาไดส้ัญลกัษณ์ " W "    

19. วนัสุดทา้ยของการส่งตน้ฉบบัชุดขอ้สอบปลายภาค ใหง้านทะเบียนฯ  วนัศุกร์ท่ี 27   กนัยายน 2556 

20. วนังดกิจกรรมนกัศึกษาเพือ่เตรียมตวัสอบปลายภาค วนัจนัทร์ท่ี 30 กนัยายน - วนัอาทิตยท่ี์ 6  ตุลาคม 2556 

21. วนัสุดทา้ยของการเรียน  วนัอาทิตยท่ี์ 6   ตุลาคม 2556 

22. วนัสอบปลายภาค   วนัจนัทร์ท่ี 7   - วนัองัคารท่ี 15   ตุลาคม 2556 

23. วนัสอบ English Proficiency Test วนัพธุท่ี 16   ตุลาคม 2556  

24. วนัสอบเทียบความรู้ (เพือ่เทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต) วนัพฤหสับดีท่ี 17 - วนัศุกร์ท่ี 18  ตุลาคม 2556 

25. วนัวพิากษผ์ลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี) วนัองัคารท่ี 22 ตุลาคม 2556 

26. วนัหยดุประจาํปี วนัปิยมหาราช วนัพธุท่ี 23  ตุลาคม 2556 

27. วนัสุดทา้ยของการส่งผลการเรียน    วนัศุกร์ท่ี 25  ตุลาคม 2556 

27. วนัประกาศผลการเรียน    วนัศุกร์ท่ี 1  พฤศจิกายน 2556 
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ระดับปริญญาตรี                                     ภาคเรียนที ่2 

กจิกรรม / วนัหยุดประจาํปี กาํหนดการ 

 1. รับสมคัร รายงานตวั ข้ึนทะเบียนนกัศึกษา บดัน้ีถึงวนัศุกร์ท่ี 8  พฤศจิกายน 2556 

 2. วนัพบอาจารยท่ี์ปรึกษา , อาจารยผ์ูส้อน และ คณบดี วนัจนัทร์ท่ี 11   - วนัศุกร์ท่ี 15  พฤศจิกายน 2556 

 3. วนัลงทะเบียนเรียน วนัองัคารท่ี 12  - วนัศุกร์ท่ี 15  พฤศจิกายน 2556 

 4. วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 18   พฤศจิกายน  2556 

 5. วนัลงทะเบียนเรียนชา้กวา่กาํหนด (เสียค่าปรับวนัละ 200 บาท) วนัจนัทร์ท่ี 18 พฤศจิกายน - วนัศุกร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 

     วนัขอเพิม่/ขอลดวชิาเรียน   

6. วนัสุดทา้ยของการแจง้เปล่ียนผลการเรียนจากสัญลกัษณ์ " I " เป็น  

    ระดบัคะแนน 

วนัจนัทร์ท่ี  2   ธนัวาคม 2556 

 

7. วนัหยดุประจาํปี วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ 

     พระเจา้อยูห่วั 

วนัพฤหสับดีท่ี 5  ธนัวาคม 2556 

 

 8. วนัยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา วนัจนัทร์ท่ี 9  - วนัจนัทร์ท่ี 23  ธนัวาคม 2556 

 9. วนัหยดุประจาํปี วนัรัฐธรรมนูญ วนัองัคารท่ี 10  ธนัวาคม 2556 

10. วนัสุดทา้ยของการขอรักษาสถานภาพนกัศึกษา วนัองัคารท่ี 17  ธนัวาคม 2556 

11. วนัพน้สภาพนกัศึกษาเน่ืองจากขาดการติดต่อ วนัพธุท่ี 18  ธนัวาคม  2556 

12. วนัหยดุประจาํปี วนัส้ินปี วนัองัคารท่ี 31  ธนัวาคม 2556 

13. วนัหยดุประจาํปี วนัข้ึนปีใหม่ วนัพธุท่ี 1  มกราคม 2557 

14. วนัสุดทา้ยของการส่งตน้ฉบบัชุดขอ้สอบกลางภาค ใหง้านทะเบียนฯ วนัศุกร์ท่ี 3  มกราคม 2557 

15. วนังดกิจกรรมนกัศึกษาเพือ่เตรียมตวัสอบกลางภาค วนัจนัทร์ท่ี 6  - วนัอาทิตยท่ี์ 12  มกราคม 2557 

16. วนัสอบกลางภาค วนัจนัทร์ท่ี 13 -  วนัองัคารท่ี 21   มกราคม 2557 

17. วนัสุดทา้ยของการเลือกสาขาวชิา ยา้ยสาขาวชิา  ยา้ยคณะ  วนัศุกร์ท่ี 31  มกราคม 2557 

      วนัสุดทา้ยของการเพกิถอนวชิาไดส้ัญลกัษณ์ " W "   

18. วนัหยดุประจาํปี วนัมาฆบูชา วนัศุกร์ท่ี 14   กมุภาพนัธ์ 2557 

19. วนัปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา  วนัศุกร์ท่ี 28   กมุภาพนัธ์ 2557 

20. วนัสุดทา้ยของการส่งตน้ฉบบัชุดขอ้สอบปลายภาค ใหง้านทะเบียนฯ  วนัศุกร์ท่ี 28   กมุภาพนัธ์ 2557 

21. วนังดกิจกรรมนกัศึกษาเพือ่เตรียมตวัสอบปลายภาค วนัจนัทร์ท่ี 3  - วนัอาทิตยท่ี์ 9  มีนาคม 2557 

22. วนัสุดทา้ยของการเรียน  วนัอาทิตยท่ี์ 9   มีนาคม 2557 

23. วนัสอบปลายภาค วนัจนัทร์ท่ี 10  - วนัองัคารท่ี 18  มีนาคม 2557 

24. วนัสอบ English Proficiency Test วนัพธุท่ี 19   มีนาคม 2557  

25. วนัสอบเทียบความรู้ (เพือ่เทียบวชิาเรียนและโอนหน่วยกิต) วนัพฤหสับดีท่ี 20 - วนัศุกร์ท่ี 21 มีนาคม 2557 

26. วนัวพิากษผ์ลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี) วนัองัคารท่ี 25  มีนาคม 2557 

27. วนัสุดทา้ยของการส่งผลการเรียน วนัศุกร์ท่ี 28   มีนาคม 2557 

28. วนัประกาศผลการเรียน วนัศุกร์ท่ี 4   เมษายน 2557 
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ระดับปริญญาตรี                                     ภาคฤดูร้อน 

กจิกรรม / วนัหยุดประจาํปี กาํหนดการ 

 1. วนัพบอาจารยท่ี์ปรึกษา , อาจารยผ์ูส้อน และ คณบดี วนัพธุท่ี 23 - วนัศุกร์ท่ี 25  เมษายน 2557 

 2. วนัลงทะเบียนเรียน วนัพฤหสับดีท่ี 24  - วนัศุกร์ท่ี 25   เมษายน 2557 

 3. วนัเปิดภาคเรียน วนัจนัทร์ท่ี 28   เมษายน 2557 

 4. วนัลงทะเบียนเรียนชา้กวา่กาํหนด (เสียค่าปรับวนัละ 200 บาท)        วนัจนัทร์ท่ี 28 - วนัองัคารท่ี 29  เมษายน 2557 

     วนัขอเพิม่/ขอลดวชิาเรียน   

 5. วนัหยดุประจาํปี วนัฉตัรมงคล วนัจนัทร์ท่ี 5  พฤษภาคม 2557 

 6. วนัยืน่คาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา วนัจนัทร์ท่ี 12  - วนัจนัทร์ท่ี 26   พฤษภาคม 2557 

 7. วนัหยดุประจาํปี วนัพชืมงคล วนัองัคารท่ี 13   พฤษภาคม 2557 

 8. วนังดกิจกรรมนกัศึกษาเพือ่เตรียมตวัสอบกลางภาค วนัพฤหสับดีท่ี 15  - วนัพธุท่ี 21  พฤษภาคม 2557 

 9. วนัสุดทา้ยของการส่งตน้ฉบบัชุดขอ้สอบกลางภาค ใหง้านทะเบียนฯ วนัจนัทร์ท่ี 19  พฤษภาคม 2557 

10. วนัสอบกลางภาค วนัพฤหสับดีท่ี 22  - วนัศุกร์ท่ี 23  พฤษภาคม 2557 

11. วนัสุดทา้ยของการเลือกสาขาวชิา ยา้ยสาขาวชิา ยา้ยคณะ   วนัศุกร์ท่ี 6   มิถุนายน 2557 

12. วนังดกิจกรรมนกัศึกษาเพือ่เตรียมตวัสอบปลายภาค  วนัพฤหสับดีท่ี 19  - วนัพธุท่ี 25  มิถุนายน 2557 

13. วนัสุดทา้ยของการส่งตน้ฉบบัชุดขอ้สอบปลายภาค ใหง้านทะเบียนฯ  วนัจนัทร์ท่ี 23   มิถุนายน 2557 

14. วนัสุดทา้ยของการเรียน วนัพธุท่ี 25  มิถุนายน 2557 

15. วนัสอบปลายภาค วนัพฤหสับดีท่ี 26 - วนัศุกร์ท่ี 27  มิถุนายน 2557 

16. วนัวพิากษผ์ลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี) วนัองัคารท่ี 1  กรกฎาคม 2557 

17. วนัสุดทา้ยของการส่งผลการเรียน  วนัพฤหสับดีท่ี 3  กรกฏาคม 2557 

18. วนัประกาศผลการเรียน วนัจนัทร์ท่ี 7   กรกฏาคม 2557 

    

  งานทะเบียนและประมวลผล  
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รหัสประจําตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

เริ่มใชปการศึกษา 2556 
 

องคประกอบ การกําหนดรหัสประจําตัวนักศึกษา ใชตัวเลข   10  หลกั ดังนี ้

                                                                                                   _              _ 
 

หลักท่ี         1       2           3        4        5                6            7            8        9        10         
 

ความหมายของตําแหนงประจําหลัก ดังนี้ 

หลักท่ี 1 -  2  หมายถึง  ปพุทธศักราชท่ีเขาศึกษา (ใชตัวเลขทายสองตัวของป พ.ศ.) 

หลักท่ี 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  =  การจัดการส่ือใหม 

    03 =  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

                      031  =  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

             032  = การทองเท่ียว 

               033  = รัฐประศาสนศาสตร 

             034  = นิติศาสตร 

              035  = ออกแบบผลิตภัณฑ   

                                                   036  = การบริหารการศึกษา 

       037  = การบริหารทองถิ่น 

    06 =  วิทยาศาสตรสุขภาพ 

         061  = สาธารณสุขศาสตร   
 

                                          08 = เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         081  = ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร    

         082  = วิทยาการคอมพิวเตอร  

6 3 1 1 0 0 5 0 0 1 
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หลักท่ี  6   หมายถึง  ระดับการศึกษา 

    0   = ประกาศนียบัตร (Non Degree) 

    1   =    ปริญญาตรี 

2   =    ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง 

3   =    ปริญญาโท 

5   =    ปริญญาเอก 
     

หลักท่ี 7  หมายถึง  ศูนยการศึกษา 

                                          1  =   ลําปาง 

                                          2  =   บางนา    
 

หลักท่ี 8 - 10  หมายถึง  การเรียงลําดับ ชื่อ-สกุลตามจํานวนนักศึกษา 

                                          เริ่มตนท่ี 001 - 999       

       

ตัวอยาง 

                                                                                                         _              _ 

 

ความหมาย นักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 56  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจ  ระดับปริญญาตรี  

               ศูนยการศึกษาลําปาง คนท่ี 1 

 

ตัวอยาง 
 

                                                                                                         _              _ 

 

ความหมาย นักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 56  คณะนิเทศาสตร  สาขาวิชาการจัดการสื่อใหม  ระดับ

ปริญญาโท  

                ศูนยการศึกษาลําปาง คนท่ี 1 

 

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

27  มีนาคม  2556 

 

 

 
 

6 1 1 1 1 0 5 0 0 1 

6 2 1 1 3 0 5 0 0 1 
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งานทะเบียนและประมวลที่นักศึกษาควรรู 
 

1.  การลงทะเบียนเรียน 

 มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน ยกเวน นักศึกษาใหมในภาคเรียนแรกเขา

ศึกษาในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1.  การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานท่ี          

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

หลังกําหนด จะมีคาใชจาย จากการไมลงทะเบียนเรียนในเวลาท่ีกําหนด วันละ  200  บาท 

2.  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

โดยอาจารยท่ีปรึกษาตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในเอกสารการลงทะเบียนเรียน 

3. ถารายวิชาใดท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีวิชาบังคับกอน (Prerequisite) ซ่ึงไดกําหนดไวใน

หลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและสอบวิชาบังคับกอนใหผาน  (หรือไดรับอนุมัติจากคณบดีเปน

กรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได) 

4. วิชาใดท่ีไดรับอักษร  I  หรือ  IP  นักศึกษาไมตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซํ้าอีก 

5. จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได ในแตละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี  1  และท่ี  2 

1.1 นักศึกษาปกติ  ลงทะเบียนไมต่ํากวา  9  หนวยกิต และไมเกิน  22  หนวยกิต 

  (ยกเวนรายวิชา  ฝกงาน พลานามัย บรรณรักษศาสตร และการเตรียมการเพ่ืออนาคต) 

1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ  ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต 

ภาคเรียนฤดูรอน 

 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9  หนวยกิต 

 ท้ังนี้นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนมากกวาท่ีกําหนดไวได 

 6. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณไดตอเม่ือ นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมท้ังยื่น

หลักฐานการลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัย 

 7. นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเปนวิชาพิเศษ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูได ถาอาจารยผูสอนและ

หัวหนาสาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอมเปนลายลักษณอักษร และไดยื่นหลักฐานตองานทะเบียนฯ 

ท้ังนี้นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิต และคาธรรมเนียมในรายวิชานั้น ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผลการเรียน

ท่ีไดจะบันทึกเปนตัวอักษร “V” 

 ขอแนะนําในการลงทะเบียน 

1.  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในคูมือการศึกษาในแตละหลักสูตร และให 

พบอาจารยท่ีปรึกษาทุกครั้งกอนการลงทะเบียน 

2.  ใหนักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ของรายวิชาท่ีตองลงทะเบียนเรียน โดยไมใหมีเวลาเรียน  

เวลาสอบตรงกัน 

3.  ใหนักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งกอนการลงทะเบียนเรียน หรือ 

เขาชั้นเรียน 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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 ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน 

1. รับเอกสารการลงทะเบียนเรียนท่ีอาจารยท่ีปรึกษา    

      (บัตรลงทะเบียนเรียน (มนช.5), ตารางเรียน, ใบแสดงผลการศึกษา) 

2. พบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3. ยื่นบัตรลงทะเบียนเรียนตองานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือบันทึกขอมูล 

4. ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 
 

หมายเหตุ:  นักศึกษาจะตองดําเนินการใหครบทุกข้ันตอน มิฉะนั้น จะถือวาการดําเนินการนั้น ๆ   

ไมสมบูรณ ท้ังนี้ กําหนดการและข้ันตอนเก่ียวกับวันลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยใน

แตละครั้ง 

 

2.  การขอเพ่ิมวิชาเรียน 

1. ใหดําเนินการขอเพ่ิมรายวิชาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนชวงเวลาการ

ขอเพ่ิม – ขอลดวิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

2. จํานวนหนวยกิต ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ิม เม่ือรวมกับจํานวนหนวยกิตเดิมท่ีลงไวแลว จะตอง      

ไมเกินจํานวนหนวยกิต ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกําหนดจะถือวาวิชาท่ีลงทะเบียนภายหลังเปนโฆษะ 

 

 3.  การขอลดวิชาเรียน 

1.  ใหดําเนินการขอลดรายวิชาเรียนภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนชวงเวลาการ 

ขอเพ่ิม – ขอลดวิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา (รายวิชาท่ีขอลดนั้น จะไมบันทึกใน

รายงานผลการศึกษาและไดรับคาหนวยกิตคืน) 

2. จํานวนหนวยกิตท่ีขอลดวิชา เม่ือหักกับหนวยกิตเดิมท่ีลงไวแลว จะตองไมนอยกวาจํานวน   

หนวยกิตท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 ข้ันตอนการขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียน 

1.  รับแบบฟอรมบัตรขอเพ่ิมวิชาเรียน (มนช.6) / บัตรขอลดวิชาเรียน (มนช.7) ท่ีงานทะเบียนฯ 

2.  พบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3.  ยื่นบัตรขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกขอมูล 

4.  ยื่นบัตรขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนท่ีผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานการเงิน เพ่ือชําระเงิน 
 

หมายเหตุ:  นักศึกษาจะตองติดตอขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนใหครบทุกข้ันตอน  ภายใน  1  วัน                     

              มิฉะนั้น การขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนครั้งนี้จะถือเปนโฆษะ 
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4.  การขอเพิกถอนรายวิชา 

1.  กระทําไดกอนสอบปลายภาค 4 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาปกติ  และ กอนสอบปลายภาค 2 

สัปดาห สําหรับภาคฤดูรอน  โดยจะบันทึกสัญลักษณ “W” ของรายวิชาท่ีขอเพิกถอนนั้นในรายงานผล

การศึกษา 

2.  กรณีขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

      2.1  กรณีนักศึกษาไมเจ็บปวย จะตองทําคํารองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี ถาไมได 

รับอนุมัติ นักศึกษาตองศึกษาวิชานั้นตอไป การขอเพิกถอนในกรณีนี้ ตองกระทํากอนการสอบปลายภาค 

      2.2  กรณีนักศึกษาเจ็บปวยในวันท่ีมีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได ตองมีใบรับรอง

แพทยมาแสดงเปนหลักฐานและไดรับอนุมัติจากคณบดี 

     2.3  กรณีนักศึกษาเขาชั้นเรียนนอยกวารอยละ 20  ของเวลาเรียนท้ังหมด ใหคณบดีอนุมัติการ

เพิกถอนได โดยการรองขอของอาจารยผูสอนและความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา ท้ังนี้ตองกระทํากอนการสอบ

ปลายภาค 

     2.4 จํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนหลังจากการขอเพิกถอนรายวิชาแลว ตองเหลือไมนอย

กวา 9 หนวยกิต และหรือ ในกรณีขอเพิกถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีกอน 

 ข้ันตอนการขอเพิกถอนวิชาเรียน 

1.  รับแบบฟอรมใบขอเพิกถอนวิชาเรียน (มนช.11) ท่ีงานทะเบียนฯ 

2.  พบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกขอมูล 

4.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนท่ีผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานบัญชีการเงินฯ เพ่ือชําระเงิน 
 

 

งานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบ 

 ตารางเรียน 

มหาวิทยาลัยจัดการจัดการเรียนการสอน ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนท่ี 1 และ  

ภาคเรียนท่ี 2 โดยแตละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 15 สัปดาห และภาคเรียนฤดูรอน มีระยะ 

เวลาการศึกษาไมต่ํากวา 8 สัปดาห มหาวิทยาลัยจะประกาศตารางเรียนตารางสอบเปนภาค ๆ ไป 

 ประกาศตารางเรียน จะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ วิชา วนั เวลา และสถานท่ี ท่ีเปดสอนในภาค
การศึกษานั้น ๆ ซ่ึงประกอบดวย 

1. รหัสวิชา 
2. SEC.  หมายถึง กลุมท่ีเรียน ในแตละรหัสวิชา 
3. คณะ / สาขาวิชาท่ีกําหนดใหลงทะเบียน 
4. วันท่ีเรียน  อักษรยอของวันเรียน เชน      M  =  Monday  (วันจันทร) 
5. เลขท่ีหองของอาคารเรียน 
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6. วันสอบ  วันสอบท่ีระบุในตารางเรียนจะระบุเปน ตัวเลข / ตัวเลข  โดย 
 ตัวเลขแรก แสดงถึง  วันท่ีของการสอบ  (1 ใน 7 วัน)  มีระยะเวลา 7  วัน 
 ตัวเลขท่ีสอง  แสดงถึง  ชวงของการสอบ  (1 ใน 3 ชวง) ในแตละวันแบงเปน 3 ชวง  คือ  
                        ชวงท่ี 1   08.00 – 11.00 น.   
  ชวงท่ี 2   11.30 – 14.30 น.   
  ชวงท่ี 3  15.00 – 18.00 น. 

7. อาจารยผูสอน วิชาในกลุมนั้น ๆ 

 

 ตารางสอบ 

ในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการเรียนการสอบกลางภาค และปลายภาค 

รายละเอียดการสอบ เปนไปตามประกาศตารางสอบของมหาวิทยาลัย เปนครั้ง ๆ ไป 

ประกาศตารางสอบ จะระบุ รายละเอียดเก่ียวกับ วิชา วัน เวลา และสถานท่ี อาจารยผูคุมสอบ  

ในการสอบแตละครั้ง ซ่ึงประกอบดวย 

1. รหัสวิชา และชื่อวิชา 

2. วัน เวลา และหองสอบ 

3. กลุมนักศึกษาท่ีเขาสอบ 

4. อาจารยผูคุมสอบ 

นักศึกษาทุกคนจะตองเขาสอบตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีกําหนดทุกครั้ง กรณีท่ีนักศึกษามีความจําเปน

หรือเหตุสุดวิสัยไมสามารถเขาสอบในวัน เวลา ดังกลาวได ใหนักศึกษาติดตออาจารยประจําวิชา 

 

กรณีท่ีนักศึกษากระทําผิดระเบียบการสอบ 

         1. นักศึกษาท่ีกระทําผิดการสอบกลางภาค หรือ การสอบปลายภาค  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาโทษ 

การทุจริตในการสอบ เห็นวานักศึกษามีเจตนาในการทุจริตในการสอบจริง ใหลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดโดย

ตัดสิทธิสอบ และบันทึกอักษร F ในวิชาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ และใหสํานักทะเบียนประกาศใหทราบ

วาในวิชาดังกลาวมีนักศึกษาทุจริตในการสอบ สวนวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนวิชาท่ียังไมได

สอบ ก็ใหดําเนินการสอบโดยปกติ และใหไดผลการสอบตามท่ีไดจริง 

    2. ใหอธิการบดีสั่งพักการศึกษาผูกระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเปนอยางนอย การสั่งการศึกษาให

เริ่มในภาคการศึกษาถัดไป หากภาคท่ีถัดจากภาคการศึกษาท่ีกระทําผิดเปนภาคเรียนฤดูรอน ใหสั่งพักภาคฤดู

รอนรวมไปดวย โดยใหนับเฉพาะภาคการศึกษาภาคปกติ ในการคิดสภาพนักศึกษา และระยะเวลาการศึกษา 

เม่ือนักศึกษาจะกลับเขามาศึกษาตามปกติ จะตองชําระคารักษาสถานภาพใหครบถวน 

    3. ถาเปนความผิดประเภททุจริตข้ันรายแรง ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูสั่งใหพนสภาพจากการเปน

นักศึกษา 
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การบันทึกผลการเรียน และการประมวลผล 

 การบันทึกผลการเรียน 

 การบันทึกผลการเรียน สาํนักงานทะเบียนฯ จะบนัทึกตามแบบรายงานผลการเรียนประจําวิชาท่ีผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสอบไลประจําคณะ ดังนี้ 
แตมคะแนนในแตละผลการเรียน 

ผลการเรียน ความหมาย แตมคะแนน 

   A ดีเยี่ยม(Excellent) 4.0 

   B+ ดีมาก(Very Good) 3.5 
   B ดี (Good)   3.0 
   C+ ดีพอใช(Fairly  Good) 2.5 
   C พอใช (Fair) 2.0 
   D+ ออน (Poor) 1.5 
   D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
   F ตก (Fail) 0.0 
   W ขอเพิกถอนวิชาโดยไดรับอนุมตั ิ และไมไดรับหนวยกิต (Withdraw) - 
   IP ยังไมมีการวัดผล เนื่องจากยงัมกีารเรียนการสอนอยู (In-Progress) - 
   I การวัดผลยังไมสมบูรณ อยูในระหวางรอผลการศึกษา (Incomplete) - 
   V การลงทะเบียนเรียนวชิานั้นในฐานะผูเขารวมฟงเปนพิเศษ โดยไมมีหนวยกิต

และการวัดผล นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 (Visitor) 

- 

   S การเรียนเปนที่นาพอใจ นกัศึกษาสอบผานในวิชานัน้ (Satisfactory) - 

   U การเรียนไมเปนทีน่าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวชิานั้น(Unsatisfactory) - 

   CS หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) - 

CE หนวยกิตจากการทดสอบทีไ่มใชการทดสอบมาตรฐาน(Credits from Exam) - 

CT หนวยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอ่ืนไมใช

สถาบนัอุดมศึกษา (Credits  from Training) 

- 

CP หนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน  ( Credits from Portfolio) - 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเปน IP จะตองติดตออาจารยผูสอน เพ่ือดําเนินการแก IP ใหแลวเสร็จ 
  ภายใน 2 สัปดาหของภาคการศึกษาถัดไป  หากพนกําหนดนี้ จะเปลี่ยนสัญลักษณ IP    
  เปน F โดยอัตโนมัติ 
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 การประมวลผลการศึกษา 

1.  การประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคน จะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 

2.  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 
2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average)  คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณ

ระหวางหนวยกิต  กับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารดวยผลรวมของ 
 หนวยกิตทุกรายวิชาท่ีศึกษาในภาคนั้น 
2.2  แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณ

ระหวางหนวยกิต กับแตมระดับคะแนน ของแตละรายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมด หารดวยผลรวมของหนวยกิต 
ของรายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมด  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหคิดทุกครั้ง 

2.3 การคํานวณหาแตมระดับคะแนนเฉลี่ย และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะใชจุดทศนิยมสอง
ตําแหนงโดยปดเศษท้ิงไปในทุกกรณี 

 

ตัวอยาง วิธีการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค 

ภาคเรียนท่ี 1 

วิชา หนวยกิต ผลการเรียน แตมคะแนน ผลคูณแตมคะแนน 
COMM 101 3 A 4.00 12.00 
COMM 102 3 B+ 3.50 10.50 
ENGL 101 3 B 3.00 9.00 
MATH 100 3 C+ 2.50 7.50 
PEHR 100 3 C 2.00 6.00 
THAI 101 3 F 0.00 0.00 

รวม 18   45.00 
หมายเหตุ : วิชาท่ีมีผลการเรียนเปน IP, W  หรือ  U จะไมนํามานับรวมหนวยกิต และจะไมนํามาคํานวณ 
 

แตมระดับคะแนนประจําภาค  =   ผลรวมผลคูณแตมคะแนน หาร จํานวนหนวยกิตรวม 

 GPA = 45  หารดวย  18       

  = 2.50 

ภาคเรียนท่ี 2 

วิชา หนวยกิต ผลการเรียน แตมคะแนน ผลคูณแตมคะแนน 
COMM 106 3 C 2.00 6.00 
COMP 100 3 D+ 1.50 4.50 
ENGL 102 3 D 1.00 3.00 
LAWS 100 3 F 0.00 0.00 
PSYC 101 3 A 4.00 12.00 
SOCI 103 3 B+ 3.50 10.50 

รวม 18   36.00 
หมายเหตุ : วิชาท่ีมีผลการเรียนเปน IP, W  หรือ  U จะไมนํามานับรวมหนวยกิต และจะไมนํามาคํานวณ 

แตมระดับคะแนนประจําภาค  =  ผลรวมผลคูณแตมคะแนน หาร จํานวนหนวยกิตรวม  
 GPA = 36  หารดวย  18          
  = 2.00  

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม = ผลรวมผลคูณแตมคะแนนของทกุภาคเรียน หาร  จํานวนหนวยกติรวมทั้งหมด 
                    CGPA = (45 + 36) หารดวย (18 + 18)  หรือ 81 หารดวย 36     
 =  2.25 
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 การแจงผลการเรียน 

 สํานักทะเบียนฯ จะแจงผลการเรียนหลังจากท่ีมีการประมวลผลการศึกษาประจําภาคเสร็จสิ้น โดยจะ

พิมพใบรายงานผลการเรียนประจําภาคเรียน(Grade Report) มี 2 ชุด  ชุดท่ี 1 สงใหกับผูปกครองตามท่ีอยูท่ี

นักศึกษาแจงไว  และชุดท่ี 2 พิมพแจกใหกับนักศึกษา โดยติดตอรับได ท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 

 

 การพนสภาพนักศึกษา 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา  ดวยเหตุตอไปนี้ 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. ไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. มีผลการเรียนอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้  

4.1 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50  ยกเวน ภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา 

4.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดตอกัน โดยเริ่มนับจากภาค

การศึกษาท่ีสองท่ีเขาศึกษาเปนตนไป 

5.  ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดท่ีกําหนดในหลักสูตร นับตั้งแตภาคแรก

ท่ีลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ 

 6.  เรียนครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญา   
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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 คณะนิเทศศาสตร 

• หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต 

 คณะบริหารธรุกิจ   

• หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

• หลักสูตรบริหารธรุกิจบญัฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

 คณะวิทยาศาสตรสขุภาพ                                         

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   

• หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรระดับปริญญาตรี 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Faculty of Information Technologe 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรที่มี 

1. ความรูทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถ

ประยุกตองคความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรไปปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม 

2. ความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับด ี

4. คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  

 

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Computer Science 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ชื่อยอ  (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Science (Computer Science) 

 ชื่อยอ  (ภาษาอังกฤษ) :  B.S. (Computer Science) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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โครงสรางหลักสูตร 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 140   หนวยกิต  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา  34      หนวยกิต 

1.1   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร        14 หนวยกิต 

1.2   กลุมวิชาภาษา                                        11    หนวยกิต 

1.3   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร          6     หนวยกิต 

1.4   กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                    3     หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกนทางดานคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต 

- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 

- คณิตศาสตรดิสครีต 

- สถิติสําหรับนักวทิยาศาสตร 

- วิธีทางการคํานวณเชงิตวัเลข หรือความนาจะเปน 

 

2.2 วิชาเฉพาะดาน   54 หนวยกิต 

- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  12 หนวยกิต 

- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยกุต  12 หนวยกิต 

- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 15 หนวยกิต 

- กลุมโครงสรางพืน้ฐานของระบบ  12 หนวยกิต 

- กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร      3 หนวยกิต 

 

2.3 วิชาเลือก   12 หนวยกิต 

 

2.4 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ       7 หนวยกิต 

- แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา      7    หนวยกิต 

- แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝกงาน 1 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชา 

         จากกลุมวิชาชีพเลือกจํานวนไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 

2.5 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต 
 

3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   34   หนวยกิต ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต     หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  (Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 

2. ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 

3. IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

4. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

5. PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร  (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4) 

6. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

7. SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย  (Thai Socio - economics and Politics) 2(2-0-4) 
 

1.2  กลุมวิชาภาษา  11   หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  (English Skills and Applications) 2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1.3.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หนวยกิต 

1. SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 

2. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 
 

1.3.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 

(Mathematical Logic in daily Activity) 

2(2-0-4) 

2. TAPS 100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 
 

หมายเหตุ   1. นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีสอบไมผานการทดสอบ IT Exam ใหเรียนวิชา COMP 300 เพ่ิมเติม 

                  โดยกําหนดใหผลการเรยีนมีระดับคะแนนเปน S หรือ U และไมนับหนวยกิต 

1. COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer for Working) 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 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX 100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 
 

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. PEHR 101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR 104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR 105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR 106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR 110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 

2.   หมวดวิชาเฉพาะ   100  หนวยกิต  

 2.1  วิชาแกน 12 หนวยกิต 

1. MATH 101 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห 1  (Calculus and Analytic Geometry I) 3(3-0-6) 

2. MATH 102 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห 2  (Calculus and Analytic Geometry II) 3(3-0-6) 

3. MATH 201 คณิตศาสตรดสิครตี  (Discrete Mathematics) 3(3-0-6) 

4. STAT  201 สถิติสาํหรับนักวิทยาศาสตร  (Statistics for Scientists) 3(3-0-6) 
 

2.2 วิชาเฉพาะดาน 54 หนวยกิต 

 1. กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  12  หนวยกิต 

1. CPSC 206 ระบบฐานขอมลู   (Database Systems) 3(3-0-6) 

2. CPSC 301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  (Systems Analysis and Design) 3(3-0-6) 

3. CPSC 304 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management of Information Systems in Organization) 

3(3-0-6) 

4. CPSC 435 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร 

(Ethics for Computer Professionals) 

3(3-0-6) 

 

 2. กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  12  หนวยกิต 

1. CPSC 207 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต (Object-Oriented Software Development) 3(2-2-5) 

2. CPSC 303 วิศวกรรมซอฟตแวร  (Software Engineering) 3(3-0-6) 

3. CPSC 305 ปญญาประดิษฐ  (Artificial Intelligence) 3(2-2-5) 

4. CPSC 332 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  (Human-Computer Interaction) 

 

3(3-0-6) 
 

 3. กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15  หนวยกิต 

1. CPSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน   (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5) 

2. CPSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  (Computer Programming I) 3(2-2-5) 

3. CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล  (Digital Logic) 3(3-0-6) 

4. CPSC 202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   (Computer Programming II) 3(2-2-5) 

5. CPSC 203 โครงสรางขอมูล   (Data Structures) 3(3-0-6) 
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 4. กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  12  หนวยกิต 

1. CPSC 204 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี  (Analysis and Design of Algorithms) 3(2-2-5) 

2. CPSC 205 ระบบปฏิบัติการ  (Operating Systems) 3(2-2-5) 

3. CPSC 302 เครือขายคอมพิวเตอร  (Computer Networks) 3(2-2-5) 

4. CPSC 341 คอมพิวเตอรกราฟกส (Computer Graphics) 3(2-2-5) 

 

 5. กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3 หนวยกิต 

1.  CPSC 201 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 

(Computer Architectures and Organizations) 

3(2-2-5) 

 
 

2.3 วิชาเลือก 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

1. CPSC 331 

 

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตและดไีซนแพทเทิรน 

(Object-Oriented Programming and Design Patterns) 

3(2-2-5) 

2. CPSC 333 เทคโนโลยีสื่อประสม  (Multimedia Technology) 3(2-2-5) 

3. CPSC 334 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support Systems) 3(2-2-5) 

4. CPSC 335 การโปรแกรมแบบลูกขาย-แมขาย  (Client-Server Programming) 3(2-2-5) 

5. CPSC 336 เทคโนโลยีการเช่ือมตอเครือขาย  (Internetworking Technology) 3(3-0-6) 

6. CPSC 337 การคนคืนสารสนเทศ  (Information Retrieval) 3(3-0-6) 

7. CPSC 338 สถิติเพ่ือการวิจยั  (Statistics for Research) 3(3-0-6) 

8. CPSC 339 การวิจัยดําเนินงาน   (Operation Research) 3(3-0-6) 

9. CPSC 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  (Website Design and Development) 3(2-2-5) 

10. CPSC 394 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1  (Computer Science Project I) 3(0-6-0) 

11. CPSC 401 การจัดการโครงงานซอฟตแวร   (Software Project Management) 3(3-0-6) 

12. CPSC 431 การออกแบบระบบผูเช่ียวชาญ   (Expert System Design) 3(3-0-6) 

13. CPSC 432 ระบบฐานขอมลูแบบกระจาย   (Distributed Database Systems) 3(3-0-6) 

14. CPSC 433 การทําเหมืองขอมูล   (Data Mining) 3(3-0-6) 

15. CPSC 434 การจัดการเครือขาย  (Network Management) 3(3-0-6) 

16. CPSC 436 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   (Electronic Commerce) 3(3-0-6) 

17. CPSC 437 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร   (Computer Security Management) 3(3-0-6) 

18. CPSC 438 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

(Selected Topic in Computer Sciences I) 

3(3-0-6) 

19. CPSC 439 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 

(Selected Topic in Computer Sciences II) 

3(3-0-6) 

20. CPSC 441 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร   (Computer Science Seminar) 3(3-0-6) 

21. CPSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2   (Computer Science Project II) 3(0-6-0) 
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2.4  วิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 7 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา 1 กลุม จากกลุมวิชาตอไปนี้   

 1. กลุมวิชาสหกิจศึกษา 

1. CPSC 391 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-0) 

2. CPSC 491 สหกิจศึกษา   (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 
 

 2. กลุมวิชาฝกงาน 

1. CPSC 392 การฝกงานวิชาชีพ   (Career Training) 1(0-6-0) 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

2.5  วิชาโท 15 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาใดท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเปนวิชาโท โดยศึกษา

ตามขอกําหนดและเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้น 
 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใด ๆ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท่ีเปดสอนในคณะหรือเปดสอน

ในคณะอ่ืน ๆ ในระดับปริญญาตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขา 

 
 

 กลุมวิชาโทของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 15 หนวยกิต  

 ประกอบดวยรายวิชาดังนี้ 

1. CPSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I) 3(2-2-5) 

2. CPSC 202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II) 3(2-2-5) 

3. CPSC 206 ระบบฐานขอมลู  (Database Systems 3(3-0-6) 

4. CPSC 301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  (Systems Analysis and Design) 3(3-0-6) 

5. CPSC 302 

 

 

เครือขายคอมพิวเตอร  (Computer Networks) 
 

3(2-2-5) 

 แผนการศึกษา แบงออกเปน 2 แผน คือ  

1. แผนท่ี 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

2. แผนท่ี 2 การศึกษาแบบฝกงาน 

แผนการศึกษาในชั้นปท่ี 1 และ 2 ของท้ัง 2 แผนการศึกษา ใชแผนการศึกษาเดียวกัน โดยมี

ความแตกตางกันตั้งแตชั้นปท่ี 3 เปนตนไป 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 แผนที่ 1   การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2  CPSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 
CPSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน 3  CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2 2 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 2  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 
LAWS 100 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 2  MATH 102 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  PEHR … การออกกําลังกาย 1 
MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 2  SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 
MATH 101 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3  SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 2 
TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2  THAI 100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 2 

 รวม 19   รวม 19 
     

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CPSC 201 สถาปตยกรรมและองคประกอบ

 

3  CPSC 205 ระบบปฏิบัติการ 3 
CPSC 202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   3  CPSC 206 ระบบฐานขอมูล   3 
CPSC 203 โครงสรางขอมูล 3  CPSC 207 การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 3 
CPSC 204 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 3  ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 3 
ENGL 201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 2  IPHI 100 ปรัชญาเบ้ืองตน 2 
MATH 201 คณิตศาสตรดิสครีต 3  PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร 2 
SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2  STAT 201 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 3 

 รวม 19   รวม 19 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัส

 

ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CPSC 301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน * ไมนับหนวยกิต  2 * 
CPSC 302 เครือขายคอมพิวเตอร 3  CPSC 304 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 3 
CPSC 303 วิศวกรรมซอฟตแวร  3  CPSC 305 ปญญาประดิษฐ 3 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3  CPSC 391 การเตรียมความพรอยสหกิจศึกษา 1 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3  CPSC 332 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3 
 วิชาโท 1  3   วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3 3 
 วิชาโท 2 3   วิชาโท 2 3 
     วิชาเลือกเสรี 1 3 

 รวม 21   รวม 19 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 4   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CPSC 491 สหกิจศึกษา 6  CPSC 341 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 

    CPSC 435 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพ ฯ 3 
     วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 4 3 
     วิชาโท 4 3 
     วิชาโท 5 3 
     วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 6   รวม 18 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

แผนท่ี 2   การศึกษาแบบฝกงาน 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2  CPSC 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 
CPSC 101 วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน 3  CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2 2 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 2  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 
LAWS 100 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 2  MATH 

 

แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  PEHR … การออกกําลังกาย 1 
MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 2  SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 
MATH 101 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3  SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 2 
TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2  THAI 100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 2 

 รวม 19   รวม 19 
     

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CPSC 201 สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร 3  CPSC 205 ระบบปฏิบัติการ 3 
CPSC 202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2   3  CPSC 206 ระบบฐานขอมูล   3 
CPSC 203 โครงสรางขอมูล 3  CPSC 207 การพฒันาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต 3 
CPSC 204 การวิเคราะหและออกแบบข้ันตอนวิธี 3  ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 3 
ENGL 201  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 2  IPHI 100 ปรัชญาเบ้ืองตน 2 
MATH 201 คณิตศาสตรดิสครีต 3  PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร 2 
SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2  STAT 201 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 3 

 รวม 19   รวม 19 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

CPSC 301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน * ไมนับหนวยกิต  2 * 
CPSC 302 เครือขายคอมพิวเตอร 3  CPSC 304 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 3 
CPSC 303 วิศวกรรมซอฟตแวร  3  CPSC 305 ปญญาประดิษฐ 3 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3  CPSC 392* การฝกงานวิชาชีพ 1 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3  CPSC 332 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3 
 วิชาโท 1  3   วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3 3 
     วิชาโท 2 3 

 รวม 19   รวม 16 
**    การฝกงานวิชาชีพอยูภาคเรียนฤดูรอนของชั้นปท่ี3 และชั้นปท่ี 4 นับเปนเวลาไมนอยกวา  400  ชั่วโมง 

       ซ่ึงนักศึกษาจะตองเตรียมตัวการรับสมัครเขาฝกงานต้ังแตภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CPSC 341 คอมพิวเตอรกราฟกส 3   วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 6 3 
CPSC 435 จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพฯ 3   วิชาโท 4 3 

 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 4 3   วิชาโท 5 3 
 วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 5 3   วิชาเลือกเสรี 1 3 
 วิชาโท 3 3   วิชาเลอืกเสรี 2 3 
 รวม    15   รวม 15 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 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) 
              ศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ที่มา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ

กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
 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.    

คําอธิบายรายวิชา  
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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 ปญหาที่เกิดข้ึนและแนวโนมการ

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)

  ศึกษาพื้นฐานทางสงัคม 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ    2(1-2-4) 

 (English for Effective Communication)                             

 ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ 

ฝกการพดูและเขียนโตตอบในสถานการณตาง 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ   3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนาํเสนอ

อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเร่ืองคําศัพทและสํานวนตาง 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 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ     2(1-2-4) 

                  (Thai Language for Communication and Presentations) 

             ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม

หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง 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  คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (Computer for Working)      2(1-2-4)   

  เงื่อนไข          - ไมนับหนวยกิต 

 - ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชัน้ปที ่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   กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชงิคณิตศาสตร      2(2-0-4) 

                (Mathematical Logic in Daily Activity)   

        ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การเทียบ

บัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา 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 decision-

making.  

หรือ 

TAPS 100  การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving)           2(2-0-4) 

                    ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เคร่ืองมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง

ตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสนิใจ 

                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 ทองถ่ินและสากล  

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 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน (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 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 การเรียนรูผานระสบการณ   (Learning by Experiences)   1(0-3-2) 

                   ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู  ทักษะดาน

อาชีพ  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่ม ี

 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  กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ (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 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (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  กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (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  นันทนาการเพ่ือสุขภาพ (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  วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (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  ทฤษฎีบทคาเฉลี่ย ความเวาและอนุพันธอันดับสอง การประยุกตปญหาคาสูงสุดและคาต่ําสุด การหา

อนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย ผลตางอนุพันธ  แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส 

คุณสมบัติของปฏิยานุพันธ และอินทิกรัลจํากัดเขต จํานวน e ฟงกชั่นลอการิทึม อนุพันธของฟงกชั่นลอการิทึม 

ลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งนิยามในรูปอินทิกรัลจํากัดเขต ฟงกชั่นผกผันและอนุพันธของ bX อนุพันธของฟงกชัน

ตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชันชี้กําลังที่นิยามในพจนของลอการิทึม ฟงกชันไฮเปอรโบลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ กฎ

ของโลปตาล  การอินทิเกรตโดยการแทนคา การอินทิเกรตทีละสวน  การประยุกตอินทิเกรตจํากัดเขตในการหาพื้นที่ 

ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเสนโคง พื้นผิวของการหมุนอินทิเกรตไมตรงแบบ 

Limits of function, computation of limits, continuous functions, the maximum-

value theorem and the intermediate-value theorem. Basic concepts of the derivative, anti-

derivative. 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) 

พื้นที่ในพิกัดเชิงข้ัว 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 วิทยาการคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5)  

 โครงสรางและการทํางานของคอมพิวเตอร ตรรกะและการแกปญหา ระบบเลขจํานวนและรหัสที่ใช

แทนขอมูล พีชคณิตบูลีน การเขียนผังงานและรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดขอมูลและตัวแปร การคํานวณ

ทางคณิตศาสตรและตรรกะ ข้ันตอนวิธีในการแกปญหาตางๆ คําสั่งควบคุมการทํางาน การเขียนโปรแกรมยอยและ

สงผานคาไปยังโปรแกรมยอย ขอมูลอาเรย การประมวลผลแฟมขอมูลเบื้องตน บททบทวนกฎไวยากรณ ภาษากับ

กฎเกณฑและความหมาย การแปลความกอนหลังและการแปลความจากซายไปขวาแบบงาย (เอสแอลอาร) และการ

แปลกฎเกณฑแบบตรง ฝกปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมดวยภาษาชั้นสูง เชน C++ หรือภาษาชั้นสูงอ่ืน 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 ตรรกะดิจทิัล  (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) 

   ระบบคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล หนวยความจํา มอดูลรับเขา/สงออก การเชื่อมตอ

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 ข้ันตอนวิธีของตนไม 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 ข้ันตอนวิธีการคนหา ข้ันตอนวิธีการเรียงลําดับ แนวทางการ

แบงแลวเขายึดเพื่อการแกปญหา ประสิทธิภาพเชิงเสนกํากับ ของข้ันตอนวิธี การหาคาเหมาะที่สุดของข้ันตอนวิธีโดย

ใชกําหนดการพลวัต และข้ันตอนวิธีแบบละโมบ 

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) 

  สถาปตยกรรม เปาหมายและโครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การ

กําหนดการการประมวลผล ความรวมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การ

ปองกัน การจัดการหนวยความจํา หนวยความจํากายภาพ หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวยเก็บรอง จานบันทึก 

หนวยเก็บข้ันสาม 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 ออกแบบและประยกุตใชระบบงานเชิงอ็อบเจกต 

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 เคร่ืองมือเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหระบบ 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 

การสลับเสนทางข้ันพื้นฐาน ขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเสมือนที่อยูอินเทอรเน็ต การจัดเสนทางแบบคงที่ การจัด

เสนทางแบบพลวัต โพรโทคอลการจัดเสนทางสารสนเทศ การจัดเสนทางแบบระยะสั้นเปนอันดับแรก การปรับตั้ง

อุปกรณจัดเสนทางข้ันพื้นฐาน 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)  

  วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน กระบวนการของซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการของ

ซอฟตแวร วิธีโมเดลระบบ การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผูใช การออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร การ

ทดสอบซอฟตแวร การบริหารโครงงานซอฟตแวร วิวัฒนาการซอฟตแวร การทวนสอบและการตรวจสอบความ

สมเหตุสมผล การประมาณตนทุนซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิต

ซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเคร่ืองมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร 

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. 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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CPSC 304 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร      3(3-0-6)  

(Management of Information System in Organization) 

หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความ

ไดเปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธขององคกรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากร

สารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องคกรและระบบการบริหาร บทบาทและ

หนาทีของผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร ขอบังคับ จริยธรรม และกฎหมายเก่ียวกับ

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 ปญญาประดษิฐ (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 ข้ันตอนวิธีเจเนติก 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) 

  พฤติกรรมมนุษย กระบวนวิธีการบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย การวิเคราะห การทํางาน 

เทคนิคการสังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหและการโมเดลงาน วิธีแสดงสวนปฏิสัมพันธและ

เคร่ืองมือสรางตนแบบ ข้ันตอนการเรียนรู 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. 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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CPSC 341 คอมพิวเตอรกราฟกส  (Computer Graphics)    3(2-2-5) 

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสรางภาพคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูลสําหรับคอมพิวเตอรกราฟกส 

เคร่ืองมือและเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เทคนิคในการยอ/ขยาย ยายตําแหนง หมุน และตัดภาพ 

การโตตอบกับผูใช การทําภาพเคลื่อนไหว การทํางานเสมือนจริง เนนการฝกหัด และการสรางเสริมความเขาใจใน

การปฏิบัติการเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟกส 

 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) 

  แนวคิดเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา กฎหมายวาดวยพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และกฎหมายที่เก่ียวของ 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  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตและดไีซนแพทเทิรน      3(2-2-5) 

(Object-Oriented Programming and Design Patterns)  

วิชาบังคับกอน : การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต (CPSC 207) 

การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต เคร่ืองมือชวยการออกแบบซอฟตแวร 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) 

หลักการพื้นฐานเก่ียวกับทฤษฎีและการประยุกตงานสื่อดิจิทัลแบบตาง 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. 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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CPSC 334 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support System)   3(2-2-5) 

การเปรียบเทียบระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศแบบอ่ืน 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 การเชื่อมตอโปรแกรมประยุกตกับโพรโทคอล ซ็อกเก็ตเอพีไอ ข้ันตอนวิธีดําเนินงานที่ฝงลูกขายและ

ประเด็นที่เก่ียวของ ข้ันตอนวิธีดําเนินงานที่ฝงแมขายและประเด็นที่เก่ียวของ 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. 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  45 - 

CPSC 337     การคนคืนสารสนเทศ  (Information Retrieval)    3(3–0–6) 

  การคนคืนขอความ ธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสรางสารสนเทศ การคนคืน

ขอความหรือการคนคืนสารสนเทศอยางเต็มทั้งแบบมีขอกําหนด และไมมีขอกําหนด องคประกอบของระบบคนคืน

สารสนเทศ ปญหาในการคนคืนขอความอยางเต็ม โพลีกามี ซีโนนีมี ไฮเปอรนีมี ไฮโปนีมี ขอคําถามเชิงขอความ สวน

ตอประสานกับผูใชของระบบคนคืนสารสนเทศ วิธีการคนคืนขอความ วิธีเชิงอินเด็กซ วิธีจับคูสตริงอยางงาย ข้ันตอน

วิธีเคเอ็มพี การประมาณการการจับคู ตนไมแบบแพ็ต การวิเคราะหการจัดกลุม พื้นที่เวกเตอร การทําอินเด็กซเชิง

ความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เครือขายใยประสาทเทียม และเคร่ืองชวยการคนคืนขอความ 

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 สถิติเพ่ือการวิจัย  (Statistics for Research)    3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร (STAT 201) 

ทฤษฎีการวิจัย การประมาณคาและทดสอบสมมติฐาน ประชากรและการสุมตัวอยาง การ

ออกแบบการวิจัย การสํารวจกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบใชหลักความนาจะเปน และแบบไมใชหลักความนาจะ

เปน เทคนิคการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบงาย การสุมอยางมีระบบ การสุมแบบแบงชั้น การสุมแบบแบงกลุม

ข้ันตอนเดียว 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. 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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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 และการสรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการเก่ียวกับการออกแบบ 

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 

โครงงานเฉพาะเร่ืองสวนที่ 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 เคร่ืองมือในการทําตารางเวลา 

การประมาณระยะเวลา แผนผังโครงขายการทํางาน การจัดการกลุม กลุมสนับสนุน บทบาทของผูจัดการโครงงาน 

เคร่ืองมือในการติดตามโครงงาน 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 : ปญญาประดษิฐ (CPSC 305) 

ธรรมชาติของการจัดการ การตัดสินใจของมนุษยและการทําโมเดลสําหรับระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบผูเชี่ยวชาญ เคร่ืองมือ

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 : ระบบปฏิบัติการ (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 object-

oriented on distributed database systems. 
 

CPSC 433 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)      3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 204) 

การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอรนนิงเบื้องตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ ตัวแปรขอมูล วิธีการ

จําแนกขอมูล ตนไมชวยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความนาเชื่อถือของโมเดล การประเมิน

ประสิทธิภาพดวยลิฟทและตนทุน การเตรียมขอมูลเพื่อการคนหาความรู การจัดกลุมขอมูล การหากฎความสัมพันธ 

การแสดงขอมูลภาพ การสรุปขอมูล การหาแนวโนมที่ผิดปกติ การประยุกตกับการตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลกูคา 

การประยุกตกับการวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรย การประยุกตกับเร่ืองอ่ืน ๆ ผลกระทบตอสังคมของการทําเหมือง

ขอมูลกับแนวโนมในอนาคต และหัวขอเหมืองขอมูลข้ันสูง 

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) 

 หนาที่ของการจัดการเครือขาย โมเดลการจัดการเครือขาย มาตรฐานการจัดการเครือขาย 

เครือขายการจัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือขายอยางงาย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝาระวัง

ระยะไกล(อารมอน) โพรโทคอลสารสนเทศรวมเพื่อการจัดการ(ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็ม

ไอบี) และเคร่ืองมือและเทคนิคในการจัดการเครือขาย 

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 การจัดการความม่ันคงของคอมพิวเตอร (Computer Security Management)  3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : เครือขายคอมพิวเตอร (CPSC 302)  

หลักการความม่ันคงของคอมพิวเตอร 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 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1     3(3-0-6) 

(Selected Topic in Computer Science I) 

วิชาบังคับกอน : ขึ้นอยูกับผูสอน  

ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรที่ใหมหรือเปนวิชาข้ันสูง 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 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2     3(3-0-6) 

(Selected Topic in Computer Science II)  

วิชาบังคับกอน : ขึ้นอยูกับผูสอน 

ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรที่ใหมหรือเปนวิชาข้ันสูง 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

เก่ียวของ 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 และระเบียบขอบังคับเก่ียวกับสหกิจศึกษา 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) 

  ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางดานที่เก่ียวของกับสาขาวิชาอยางเปนระบบ เปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 400 ชั่วโมง โดยมีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิด

ประสบการณจริงจากการทาํงานกอนสําเร็จการศึกษา 

  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

โครงการจะตองปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่

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) 

โครงงานเฉพาะเร่ืองสวนที่ 2 เปนงานตอเนื่องจากโครงงานเฉพาะเร่ืองสวนที่ 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). 

 

 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  51 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิเทศศาสตร์ 

Faculty of Communication Arts  

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  52 - 

 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการสือ่สารสมัยใหม สามารถประยุกต  ใช

ความรูและทักษะในวิชาชีพ เพือ่ตอบสนองความตองการดานสือ่สารแกหนวยงานตางๆ ได 

 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่พรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ 
 

ช่ือหลักสูตร 

     ภาษาไทย :   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                       

 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Communications Arts Program 
 

ช่ือปริญญา  

ชื่อเต็ม (ไทย) :   นิเทศศาสตรบัณฑิต 

ชื่อยอ  (ไทย) :   นศ.บ. 

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :   Bachelor of Communications Arts  

 ชื่อยอ  (อังกฤษ)  :   B.Com.Arts.  

 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 

 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร             137 หนวยกิต 
 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       34 หนวยกิต 

  1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      14 หนวยกิต 

  1.2  กลุมวิชาภาษา       11 หนวยกิต          

  1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร       6 หนวยกิต   

    1.4  กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                3 หนวยกิต 

 2.หมวดวิชาเฉพาะ        97 หนวยกิต   

  2.1  กลุมวิชาแกน       45 หนวยกิต 

 2.2  กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร     30 หนวยกิต 

 2.3  กลุมวิชาโท       15 หนวยกิต 

 2.4  กลุมวิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ     7 หนวยกิต  

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 

 

หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 34 หนวยกิต 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14  หนวยกิต   หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  (Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 

2. ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 

3. IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

4. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

5. PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร  (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4) 

6. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

7. SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย  (Thai Socio - economics and Politics) 2(2-0-4) 
 

1.2  กลุมวิชาภาษา  11   หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  (English Skills and Applications) 2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1. TAPS  100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 

2. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 

3. SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 

4. COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer For Working )  

-  ไมนับหนวยกิต 

- ผูท่ีสอบไมผาน IT Exam ในช้ันปท่ี 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียน 

  แบบ e-learning  

- ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U 

          ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน การใชโปรแกรม

ประมวลผลคํา   การใชโปรแกรมสเปรตชีท การใชโปรแกรมนําเสนองาน และ

การใชงานบล็อก   

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 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX  100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 
 

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา  จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. PEHR 101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR 104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR 105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR 106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR 110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 

 

2  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 

 กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร  45 หนวยกิต ดังนี้  

1. COMM 101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร (Principles and Theory of Communication) 3(3-0-6) 

2. COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ และสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 

  (Principles of Advertising , Public Relations and Marketing Communication)  

3. COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Broadcasting & Digital Media) 

4. COMM 104 การออกแบบนิเทศศิลปเบ้ืองตน  (Introduction to Communication Design) 3(3-0-6) 

5. COMM 201 การถายภาพสําหรบังานนิเทศศาสตร (Photography for Communication Arts) 3(2-2-5) 

6. COMM 202 การวิเคราะหและการรายงานขาวเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

  (Introduction to News Reporting and Analysis) 

7. COMM 203 จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร (Psychology and Communication Skills)   3(2-2-5) 

8. COMM 204 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 

  (Critical Thinking and Creative Thinking) 

9. COMM 205 สื่อใหมและคอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศศาสตร 3(2-2-5) 

   (New Media and Computer for Communication Arts) 

10. COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร 3(3-0-6) 

  (Law and Ethics for Communication Arts) 

11. COMM 207 ผูประกอบการสื่อ (Media Entrepreneurship) 3(3-0-6) 

12. COMM 208 นวัตกรรมสื่อกับสังคม  (Media Innovation and Society) 3(3-0-6) 

13. ENCA 201 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร  (English for Communication Arts) 3(2-2-5) 

14. BUSI 101 หลักการจดัการ (Principles of Management) 3(3-0-6) 

15. BUSI 102 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 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  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)  

  (Digital Media & Broadcasting Program Production) 

2. DITR 302   การเขียนเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
  (Writing for Digital Media and Broadcasting) 

3. DITR 303   การสื่อขาวและการเปนผูประกาศ (News Reporting and Announcer) 3(2-2-5)  

4. DITR 304 ความคิดสรางสรรคและศลิปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
  (Creativity & Arts for Digital Media) 

5. DITR 305   สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบ  (Visaul and Sound Appreciation) 3(2-2-5) 

6. DITR 306   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ข้ันสงู 3(2-2-5) 
  (Digital Media & Broadcasting Program Production in Advance) 

7. DITR 401   ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดจิิทัล 3(2-2-5) 
  (English for Digital Media and Broadcasting) 

8. DITR 402   การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 
  (Management for Digital Media and Broadcasting Business) 

9. DITR 403  การวิจัยเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(1-4-4)  
 (Research for Digital Media and Broadcasting) 

10. DITR 404  การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 
 (Seminar in Digital Media and Broadcasting) 

11. ADPR 301 การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 
  (Advertising and Public Relations Management and Planning) 

12. ADPR 302 การผลิตและการเขียนเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
  (Production and Writing for Advertising and Public Relations) 

13. ADPR 303  การใชสื่อดิจิทัลเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสมัพันธ   3(2-2-5) 
  (Digital Media for Advertising and Public Relations)  

14. ADPR 304  กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ  (Advertising & Public Relations Strategy) 3(2-2-5) 

15. ADPR 305 การบริหารสื่อเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 
  (Advertising & Public Relations Media Management) 

16. ADPR 306 การสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสมัพันธ 3(2-2-5) 
  (Creativity in Advertising & Public Relations) 

17. ADPR 401  ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 
  (English for Advertising and Public Relations) 

18. ADPR 402 การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(3-0-6)  

  (Management for Advertising and Public Relations) 

19. ADPR 403 การวิจัยเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(1-4-4) 

  (Research for Advertising and Public Relations) 

20. ADPR 404 การสัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(1-4-4) 
  (Seminar in Advertising and Public Relations) 
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21. COMD 301 การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธและมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 

(Interactive media and Multi media Design) 

22. COMD 302  การออกแบบเลขนศลิปในงานโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)  

(Typographic Design in Digital Media and Broadcasting)  

23. COMD 303  การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟก  (Illustration and Infographic Design) 3(2-2-5)    

24. COMD 304  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 1  (Computer Animation 1) 3(2-2-5) 

25. COMD 305 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการจดัแสงและองคประกอบฉาก 3(2-2-5) 

 (Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets) 

26. COMD 306  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 2 (Computer Animation 2) 3(2-2-5) 

27. COMD 401 ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศลิป (English for Communication Design) 3(2-2-5) 

28. COMD 402  การจัดการธุรกิจทางนิเทศศลิป (Communication Design Management) 3(3-0-6) 

29. COMD 403  โครงงานออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design Project) 3(1-4-4) 

30. COMD 404  สัมมนาการออกแบบนิเทศศลิป  (Seminar in Communication Design) 3(1-4-4) 
  

 

 กลุมวิชาโท  15 หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ) 

 สําหรับนักศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิตใหเรียนวิชาโทภายนอกคณะที่เปดสอนโดยมหาวทิยาลัย     

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต  โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขของวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ  

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรอ่ืนๆ สามารถเลือกเรียนวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเปนรายวิชาโทได

โดยใหเลือกเรียนทั้งหมด 15 หนวยกิตเปน แบงเปนกลุมวิชาดงันี้  

 1. กลุมวิชาโท ดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือดิจิทัล  (เลือกเรียน 15 หนวยกิต) 
1. DITR 301  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)  

 (Digital Media & Broadcasting Program Production) 

2. DITR 302   การเขียนเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

   (Writing for Digital Media and Broadcasting) 

3. DITR 303   การสื่อขาวและการเปนผูประกาศ(News Reporting and Announcer) 3(2-2-5)  

4. DITR 304 ความคิดสรางสรรคและศลิปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (Creativity & Arts for Digital Media) 

5. DITR 305   สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบ (Visaul and Sound Appreciation) 3(2-2-5) 

6. DITR 306   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ข้ันสงู 3(2-2-5) 

 (Digital Media & Broadcasting Program Production in Advance) 

7. DITR 401   ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดจิิทัล 3(2-2-5) 

 (English for Digital Media and Broadcasting) 

8. DITR 402   การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Management for Digital Media and Broadcasting Business) 

9. DITR 403  การวิจัยเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(1-4-4)  

 (Research for Digital Media and Broadcasting) 

10. DITR 404  การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล 3(1-4-4) 

(Seminar in Digital Media and Broadcasting) 
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 2. กลุมวิชาโท ดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (เลือกเรียน 15 หนวยกิต) 

1. ADPR 301 การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

  (Advertising and Public Relations Management and Planning) 

2. ADPR 302 การผลิตและการเขียนเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

  (Production and Writing for Advertising and Public Relations) 

3. ADPR 303  การใชสื่อดิจิทัลเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสมัพันธ   3(2-2-5)

  (Digital Media for Advertising and Public Relations)  

4. ADPR 304 กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

  (Advertising & Public Relations Strategy) 

5. ADPR 305 การบริหารสื่อเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(3-0-6) 

  (Advertising & Public Relations Media Management) 

6. ADPR 306 การสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสมัพันธ 3(2-2-5) 

  (Creativity in Advertising & Public Relations) 

7. ADPR 401  ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ 3(2-2-5) 

  (English for Advertising and Public Relations) 

8. ADPR 402 การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ 3(3-0-6)  

  (Management for Advertising and Public Relations) 

9. ADPR 403 การวิจัยเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(1-4-4) 

 (Research for Advertising and Public Relations) 

10. ADPR 404 การสัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(1-4-4) 

 (Seminar in Advertising and Public Relations) 

 

 3. กลุมวิชาโท ดานการออกแบบนิเทศศิลป (เลือกเรียน 15 หนวยกิต) 

1. COMD 301 การออกแบบสื่อปฏสิัมพันธและมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 

 (Interactive media and Multi media Design) 

2. COMD 302  การออกแบบเลขนศลิปในงานโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)  

 (Typographic Design in Digital Media and Broadcasting)  

3. COMD 303  การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟกในงานสื่อ            3(2-2-5)  

        (Illustration and Infographic Design in Media Works) 

4. COMD 304  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 1  (Computer Animation 1)   3(2-2-5) 

5. COMD 305 ความรูเบ้ืองตนการจัดแสงและการออกแบบฉากดิจิทัล 3(2-2-5) 

   (Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets Design) 

6. COMD 306  คอมพิวเตอรแอนิเมช่ัน 2  (Computer Animation 2)  3(2-2-5) 

7. COMD 401 ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศลิป (English for Communication Design) 3(2-2-5) 

8. COMD 402  การจัดการธุรกิจทางนิเทศศลิป  (Communication Design Management) 3(3-0-6) 

9. COMD 403   โครงงานออกแบบนิเทศศิลป   (Communication Design Project) 3(1-4-4) 

10. COMD 404  สัมมนาการออกแบบนิเทศศลิป  (Seminar in Communication Design) 3(1-4-4) 
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 วิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียน 7 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

1. COMM 499 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา               7(1-40-0) 

  (Cooperative Education) 
 

  หรือ 
 

2. COMM 498 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร              7(1-40-0) 

  (Communication Arts Internship) 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

 ใหเลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไมซํ้าซอนกับรายวิชาท่ีไดเรียนมาแลว 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
COMM 101 หลักและทฤษฎีการส่ือสาร 3  COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลฯ 3 
COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ ฯ 3  COMM 104 การออกแบบนิเทศศิลปเบ้ืองตน 3 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั  2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 2 

LAWS  100 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวนั 2  IPHI 100   ปรัชญาเบ้ืองตน 2 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ  1 

PSYC 100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  SCIE 100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต                               2 

TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  SOCI 101    สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2 

SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2  TAPS 100      การคิดและการแกปญหา 2 

    THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2 

    PEHR…….. การออกกําลังกาย 1 

 รวม 17   รวม 20 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
BUSI 101 หลักการจัดการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 

CIVI 100   อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2  COMM 205 ส่ือใหมและคอมพิวเตอรสําหรับงานนเิทศฯ 3 

COMM 201 การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร 3  COMM 206 กฎหมายสําหรับงานนิเทศศาสตร 3 

COMM 202 การวเิคราะหและการรายงานขาวเบ้ืองตน 3  COMM 207 ผูประกอบการส่ือ 3 

COMM 203 จิตวิทยาและทกัษะการส่ือสาร 3  COMM 208 นวัตกรรมส่ือกับสังคม 3 

COMM 204 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 

ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอฯ 3 

ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี(1) 3 

 รวม 21   รวม 21 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENCA 201 ภาษาอังกฤษสําหรับนกันเิทศศาสตร 3  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (5) 3 

XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (1) 3  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (6) 3 

XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (2) 3  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (7) 3 

XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (3) 3  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (8) 3 

XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (4) 3  XXXXXXX วิชาโท (3) 3 

XXXXXXX วิชาโท (1) 3  XXXXXXX วิชาโท (4) 3 

XXXXXXX วิชาโท (2) 3  XXXXXXX วิชาเอกเลือก (2) 3 

 รวม 21   รวม 21 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
COMM 499 การปฏิบัติสหกจิศึกษา 7  XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (9) 3 

    XXXXXXX วิชาชีพทางนิเทศศาสตร (10) 3 

    XXXXXXX วิชาโท (5) 3 

 รวม 7   รวม 9 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 14 หนวยกิต 

CIVI 100   อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 

               รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง  สมัยใหม  จนถึงยุคหลัง
สมัยใหม  

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) 

  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   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law)  2(2-0-4) 

        ศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ที่มา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ

กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจาํวัน 

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.    

คําอธิบายรายวิชา  
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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 ปญหาที่เกิดข้ึนและแนวโนมการ

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  สังคม     เศรษฐกิจ 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   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ      2(1-2-4) 

(English for Effective Communication)   

ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน 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      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ     3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเร่ืองคําศัพทและสํานวนตาง 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   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ              2(2-1-5) 

              (Thai Language for Communication and Presentation) 

ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง 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) 

       ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา  เคร่ืองมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง

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    สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน                2(1-2-4)                 

  (Media and Technology in Daily Life)       

วิชาบังคับกอน :  วิชาความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร (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 ทองถ่ิน 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    คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computers for Working)   2(1-2-4)                                                                                 

เงื่อนไข : 1. ไมนับหนวยกิต  

2. ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชั้นปที่ 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ  

   e-learning  

3. ผลการเรียนเปน S หรือ U     

              ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 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 ดานบําเพญ็ประโยชนและรักษา

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  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบตัิผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวทิยากรที่มี

ประสบการณในเร่ืองตาง 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   กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ        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   เทนนิสเพ่ือสุขภาพ (Tennis for Health)     1(0-2-2) 

        ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเปนพื้นฐาน

การมีคุณภาพชีวติที่ดี 

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   กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (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   นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health    1(0-2-2) 

       ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิดความ

สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มี

น้ําใจนกักีฬา 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   วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ   (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 สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทฤษฎีและแนวความคิดทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ในดาน

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. 
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COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสมัพันธ และสื่อสารการตลาด    3(3-0-6) 

                     (Principles of Advertising, Public Relations and Marketing  Communication) 

  ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎี ประวัติ กระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน ประเภทและ

รูปแบบของการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการสื่อสารการตลาด บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอ

การโฆษณาและประชาสัมพันธ ธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ กลยุทธการโฆษณาและประชาสมพันธ และ

เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด  

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

ระเบียบที่เก่ียวของ 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 นิยามศัพท การสรางสรรคงานออกแบบ หลักการของการรับรู หลักการไทโปกราฟฟ รูปราง 

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) 

  ศึกษาหลักและทฤษฎีการถายภาพเพื่อการสื่อสาร ทั้งการถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 

สุนทรียภาพและความคิดสรางสรรคในการถายภาพ การใชอุปกรณในการถายภาพ เทคนิคและวิธีการถายภาพใน

ลักษณะตางๆ ความรูพื้นฐานการใชเทคโนโลยีเก่ียวกับการจัดการ 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 การใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานเพื่องานนิเทศ

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) 

  ศึกษากฎหมายที่ เ ก่ียวของกับงานดานนิ เทศศาสตร เชน กฎหมายธุรกิจและการโฆษณา 

พระราชบัญญัติการพิมพ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับกิจการ

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

ปจเจกบุคคล กลุม ชุมชน สังคม และประชาคมระดับตางๆ เพื่อใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึงผลกระทบของ

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

เก่ียวของกับงานดานนิเทศศาสตร 

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 (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืน) 

DITR 301   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล   3(2-2-5) 

  (Digital Media and Broadcasting Program Production) 

  ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน และสื่อดิจิทัล การวางแผน

และการเตรียมการผลิต ข้ันตอนการผลิต ข้ันตอนหลังการผลิต การใชเคร่ืองมือและอุปกรณสตูดิโอผลิตรายการ

โทรทัศน หองบันทึกเสียง และเคร่ืองมือผลิตสื่อดิจิทัล  
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 การเขียนเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล   3(2-2-5) 

  (Writing for Digital Media and Broadcasting) 

  ศึกษาหลักการ ประเภท รูปแบบ และข้ันตอนในการเขียนเพื่องานดานวิทยุกระจายเสียง 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) 

  ศึกษาหลักการ เทคนิคในการหาขาว การรายงานขาวประเภทตางๆ หลักการเขียนขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล การพิจารณาความสําคัญ คุณคา และความนาสนใจของขาว การฝก

ปฏิบัติเขียนขาวและรายงานขาว เทคนิคการเปนผูประกาศ ผูดําเนินรายการในรูปแบบตางๆ โดยผานทางสื่อ

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 ข้ันตอนของการคิด 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 และสื่อดิจิทลัขั้นสูง   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 การวิจัยเพ่ือวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล   3(1-4-4) 

  (Research for Digital and Broadcasting) 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการวิจัย 

วิธีการเก็บขอมูล สถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยมีการ

ฝกปฏิบัติในการผลิตผลงานวิจัยข้ันพื้นฐานและการวิเคราะหผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอ

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) 

  ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับสถานการณปจจุบันของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อ

ดิจิทัล เพื่อใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับการ

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. 

    

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  76 - 

ADPR 301 การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ    3(3-0-6) 

  (Advertising and Public Relations Management and Planning) 

  ศึกษาแนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม การสรางตราสินคา การวิเคราะหสภาพแวดลอมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ข้ันตอนการวางแผนงาน 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 การผลิตและการเขียนเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ   3(2-2-5) 

  (Production and Writing for Advertising and Public Relations) 

  ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตงานโฆษณา การเลือกใชภาพและเสียง การเลือกใชเทคนิค

และวิธีการผลิต หลักและวิธีการเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธสําหรับสื่อทุกประเภท โดยเนนการฝกปฏิบัติ

เก่ียวกับการสืบคนขอมูล 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  การใชสื่อดิจิทัลเพ่ืองานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ     3(2-2-5) 

  (Digital Media for Advertising and Public Relations)  

  ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการใชสื่อดิจิตอลในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ การ

สราง เว็บไซต  โฮมเพจ และบล็อกเบื้ องตน องคประกอบของเว็บ ไซต  กลยุทธการออกแบบเว็บไซต 

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 เคร่ืองมือการสื่อสาร 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 การบริหารสื่อเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ    3(3-0-6) 

  (Advertising and Public Relation Media Management) 

  ศึกษาประเภทของสื่อที่ใชในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อ

ดิจิทัล  รวมถึงการวิเคราะหสื่อประเภทตางๆ กระบวนการวางแผนสื่อ การกําหนดวตัถุประสงค 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 ข้ันตอนของการคิด องคประกอบของกระบวนการคิดเพื่อการ

สรางสรรค การสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดอยางสรางสรรคเพื่อผลิตสื่อสําหรับการโฆษณาและ

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

รูปแบบตางๆ โดยเนนการฝกปฏิบัติจนไดอยางถูกตองเพื่อนําไปใชในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ และสื่อสาร

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) 

  ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการธุรกิจทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ การวิเคราะห

สถานการณปจจุบันและแนวโนมของธุรกิจ การปรับตวัขององคกรและบุคลากร การวางแผน การจัดองคกร และการ

จัดการระบบงานดานการโฆษณาและการประชาสมัพันธทีเ่หมาะสม การหารายไดและการควบคุมคาใชจายของธุรกิจ 

รวมถึงปญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางแกไขขององคกรธุรกิจ 

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 การวิจัยเพ่ือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ    3(1-4-4) 

  (Research for Advertising and Public Relations) 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการวิจัย 

วิธีการเก็บขอมูล สถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยมีการ

ฝกปฏิบัติในการผลิตผลงานวิจัยข้ันพื้นฐานและการวิเคราะหผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอ

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. 
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ADPR 404 สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ     3(1-4-4) 

  (Seminar in Advertising and Public Relations) 

  ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับสถานการณปจจุบันของการโฆษณาและการประชาสัมพันธเพื่อให

เขาถึงขอเท็จจริงของปญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินงาน  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 เคร่ืองมือ อุปกรณ 

โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตที่เก่ียวของการออกแบบสื่อ การใชประโยชนจากงานออกแบบ เทคนิคการผลิตสื่อ

ปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดียในงานออกแบบนิเทศศิลป การนําเสนอผลงานการออกแบบโดยใชสื่อ เคร่ืองมือและ

อุปกรณที่เก่ียวของ 

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) 

ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับลักษณะของการออกแบบเลขนศิลปที่ปรากฎในงานโทรทัศน และสื่อ

ดิจิทัล หลักการ องคประกอบของการออกแบบเลขนศิลป ประเภทของการเคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางหลักการ

ไทโปกราฟก และหลักการแอนิเมชั่น การสังเคราะหภาษาการเคลื่อนไหวกับโครงสรางของการเลาเร่ือง 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

ขอมูลอันประกอบไปดวยการศึกษาเชิงลึกอินโฟกราฟกและการสรางภาพมโนทัศนแบบดิจิทัล การใชเทคนิค

ภาพประกอบดิจิทัลในการบรรยายแนวคิด เร่ืองราว กระบวนการ ในรูปของ แผนผัง แผนที่ แผนภาพและ

ภาพประกอบในการบอกเลาเร่ืองราวการเรียนรูที่จะออกแบบและนําเสนอชิ้นงานกราฟกที่มีประสิทธิภาพและ

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 เทคนิคพิเศษในงานแอนเิมชั่นสองมิติ  

  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)   

  ศึกษาหลักการ วัสดุ พื้นผิว และคุณลักษณะทางเทคนิคที่ใชในการสรางฉากในสื่อดิจิทัล 

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) 

   ศึกษาทฤษฎีสามมิติข้ันพื้นฐาน หลักการโมเดลและแอนิเมชั่นบนคอมพิวเตอร ครอบคลุม

กระบวนการใชซอฟแวรคอมพิวเตอรสําหรับการสรางโมเดลสามมิติ แอนนิเมชั่น  งานออกแบบพื้นผิว เทคนิคการจัด

แสง และการเรนเดอรร่ิง 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 three-

dimensional 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 และวิธกีารในการฟง พูด อาน เขียน และแปล โดยการฝกทักษะการใช

ภาษาอังกฤษที่สามารถนาํไปประยุกตใชในการทาํงานดานนิเทศศิลปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถสื่อ

ความหมายไดอยางถูกตอง ทั้งดานการสบืคนขอมูล และการนาํขอมูลไปใชในการอางอิง 

   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) 

ศึกษาธุรกิจงานนิเทศศิลป โครงสราง ลักษณะ การดําเนินงานขององคกรธุรกิจ ตลอดจน

ผลกระทบที่มีตอบุคคล วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวขององคกรธุรกิจ การบริหารและการจัดการ การ

วางแผน การนําเทคโนโลยีสือ่มาใชในองคกร 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

ประยุกตใชในการทําโครงงานได และฝกปฏิบัติในลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในงานนิเทศศิลป 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) 

  ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับสถานการณปจจุบัน ประเด็นรวมสมัยของงานออกแบบนิเทศศิลป 
เพื่อใหเขาถึงขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเก่ียวกับการดําเนินงาน 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  

 ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทภายนอกคณะท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 15     หนวยกิต 

โดยใหเปนไปตามเง่ือนไขวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ  

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนๆ สามารถเลือกเรียนกลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตรเปนวิชาโทได โดยให

เปนไปตามคําแนะนําของอาจารยประจําสาขาวิชา 
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 วิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียน 7 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

COMM 499 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Cooperative Education)           7(1-40-0) 

  แบงเปน   

  การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา     1(1-0-0) 

  (Preparation for cooperative Education) 

  ศึกษาหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ และการไปปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพรอม

ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

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) 

  ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดาํเนินงานตรงกับสาขาวชิา 1 ภาค การศึกษา 

โดยใชความรูทางวชิาการไปปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ นั้น เมื่อเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองจดัทํารายงานโครงการและนําเสนอผลการปฏิบัตงิานตออาจารยทีป่รึกษาและผูแทนของ

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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COMM 498  การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร (Communication Arts Internship)  7(1-40-0) 

  แบงเปน 

  การเตรียมความพรอมสําหรับฝกวิชาชีพ (Preparation for Internship) 1 (1-0-0) 

  ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ

โครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

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) 

           ใหนักศึกษาไปฝกวิชาชีพในสถานประกอบการที่ดําเนินงานตรงกับสาขาวิชาไมนอยกวา 600 

ชั่วโมง เพื่อเรียนรูสภาพจริงของการปฏิบัติงาน โดยสามารถแบงการฝกวิชาชีพไดหลายคร้ัง นับตั้งแตชั้นปที่ 1 จนถึง

ชั้นปสุดทาย ภายใตการนิเทศและประเมินผลของอาจารยประจําวิชารวมกับสถานประกอบการ พรอมทั้งจัดทํา

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวชิาการที่ไดศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝกวิชาชีพ 

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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 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธรุกิจ 

Faculty of Business 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชทีีม่ีความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญช ีในระดับสากลและ 

    สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

2.  เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญช ีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคของสถาบนั 

3.  เพื่อสรางบัณฑิตรองรับสายวชิาชีพทางการเงินการธนาคาร 
 

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program 
 

ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย  :  บัญชีบัณฑิต อักษรยอ  :    บช.บ. 

ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Accountancy อักษรยอ   :     B.Acc. 

 
 

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา  140   หนวยกิต  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา   34     หนวยกิต 

1.1   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     14 หนวยกิต 

1.2   กลุมวิชาภาษา                                          11   หนวยกิต 

1.3   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร           6    หนวยกิต 

1.4   กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                        3   หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  100 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน    36 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ   36 หนวยกิต 

2.3 กลุมเอกเลือก 13 หนวยกิต 

2.4 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต 

3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

 
 

หลักสตูรบัญชีบัณฑติ*   

∗ หมายเหต ุ: อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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รายวิชาในหลักสูตร 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ใหเรียนไมนอยกวา  34  หนวยกิต   ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต   หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  (Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 

2. ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 

3. IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

4. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

5. PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร  (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4) 

6. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

7. SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย  (Thai Socio - economics and Politics) 2(2-0-4) 
 

1.2  กลุมวิชาภาษา  11  หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  (English Skills and Applications) 2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1. COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer For Working ) * ไมนับหนวยกิต* 2(1-2-4) 

2. SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 

3. TAPS  100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 

4. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 
 

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต  

1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา  จํานวน 2 หนวยกิต 

1. LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX  100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา  จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. PEHR  101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR  104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR  105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR  106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR  110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 
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2.   หมวดวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา  100  หนวยกิต  

 2.1  กลุมวิชาแกน  36  หนวยกิต 

1. ACCT  111 การบัญชีข้ันตน 1  (Introduction to Accounting Principles I) 3(3-0-6) 

2. ACCT  112 การบัญชีข้ันตน 2  (Introduction to Accounting Principles II) 3(3-0-6) 

3. BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ  (Business Law and Ethics)  3(3-0-6) 

4. BUSI  101 หลักการจดัการ  (Principles of Management)  3(3-0-6) 

5. BUSI  102 หลักการตลาด   (Principles of Marketing)  3(3-0-6) 

6. BUSI  201 การภาษีอากร 1  (Taxation I)  3(3-0-6) 

7. BUSI  202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management of Information System in Organization)  

3(3-0-6) 

8. BUSI  203 การวิเคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ  

(Quantitative Analysis and Business Statistics)  

3(3-0-6) 

9. BUSI  205 การเงินธุรกิจ  (Business Finance)  3(3-0-6) 

10. BUSI  206 การจัดการการผลติและปฏบัิติการ (Productions and Operation Management) 3(2-2-5) 

11. BUSI  301 การจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)  3(3-0-6) 

12. ECON  105 เศรษฐศาสตรธุรกิจ  (Business Economics)  3(3-0-6) 

 
       2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ  36 หนวยกิต 

1. ACCT  211 การบัญชีข้ันกลาง 1  (Intermediate Accounting I) 3(3-0-6) 

2. ACCT  212 การบัญชีข้ันกลาง 2  (Intermediate Accounting II) 3(3-0-6) 

3. ACCT  221 การบัญชีตนทุน 1  (Cost Accounting I) 3(3-0-6) 

4. ACCT  311 การบัญชีข้ันสูง 1   (Advanced Accounting I)  3(3-0-6) 

5. ACCT  312 การบัญชีข้ันสูง 2   (Advanced Accounting II)  3(3-0-6) 

6. ACCT  321 การบัญชีตนทุน 2  (Cost Accounting II) 3(3-0-6) 

7. ACCT  331 การสอบบัญชี  (Auditing) 3(3-0-6) 

8. ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting Information System) 3(3-0-6) 

9. ACCT  351 การภาษีอากร 2  (Taxation II) 3(3-0-6) 

10. ACCT  411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห  (Financial Reports and Analysis) 3(3-0-6) 

11. ACCT  431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  (Internal Control and Auditing) 3(3-0-6) 

12. ACCT  491 การสัมมนาทางการบัญชี  (Seminar in Accounting)  3(3-0-6) 

 

2.3  กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 13 หนวยกิต  โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้  

1. ACCT  181 การฝกงาน 1 (Practicum I) 1(0-6-0) 

2. ACCT  281 การฝกงาน 2  (Practicum II) 3(0-18-0) 

3. ACCT  381 การเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(Pre-co-operative Education)      

1(1-0-0) 

4. ACCT  382 การฝกงาน 3  (Practicum III) 3(0-18-0) 

5. ACCT  412 ทฤษฎีการบัญชี  (Accounting Theory) 3(3-0-6)   
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6. ACCT  413 การบัญชีระหวางประเทศ   (International Accounting) 3(3-0-6)   

7. ACCT  414 การบัญชีหนวยงานรัฐบาล  (Governmental Accounting) 3(3-0-6)   

8. ACCT  415 การบัญชีธนาคาร   (Bank Accounting) 3(3-0-6)   

9. ACCT  421 การบริหารตนทุน   (Cost Management) 3(3-0-6)   

10. ACCT  422 การวางแผนและควบคุมทางบัญชี  (Controllership) 3(3-0-6)   

11. ACCT  423 การวางแผนกําไรและการควบคุม  (Profit Planning and Control) 3(3-0-6)   

12. ACCT  424 การบัญชีเพ่ือการจดัการสิ่งแวดลอม  

(Environmental Management Accounting) 

3(3-0-6)   

13. ACCT  432 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

(Accounting Information System Controls and Auditing) 

3(3-0-6)   

14. ACCT  433 ปญหาการสอบบัญชี  (Problems in Auditing) 3(3-0-6)   

15. ACCT  434 การสอบบัญชีภาษีอากร  (Tax Auditing) 3(3-0-6)   

16. ACCT  441 โปรแกรมสําเร็จรูปดานการบัญชีและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากร

องคการในทางการบัญชี 

(Accounting Software Package  and Enterprise Resource Planning 

Software for Accounting) 

3(2-2-5) 

17. ACCT  442 การวางระบบบัญชี  (Accounting System Design) 3(3-0-6) 

18. ACCT  443 ระบบฐานขอมลูสําหรับการบัญชี  (Database Systems for Accounting) 3(3-0-6) 

19. ACCT  444 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

(Analysis and Design of Accounting Information Systems) 

3(3-0-6) 

20. ACCT  445 ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

(Issues in Accounting Information System) 

3(3-0-6) 

21. ACCT  451 การวางแผนภาษีอากร  (Tax Planning) 3(3-0-6)   

22. ACCT  452 ปญหาการภาษีอากร  (Problems in Taxation) 3(3-0-6)   

23. ACCT  453 การบัญชีเฉพาะกิจการ 1  (Specialized Accounting I)  หรือ 3(3-0-6)   

24. ACCT  454 การบัญชีเฉพาะกิจการ 2  (Specialized Accounting II) หรือ 3(3-0-6)   

25. ACCT  455 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3  (Specialized Accounting III) 3(3-0-6)   

26. ACCT  481 การปฏบัิติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education)  6(0-40-0) 

27. ACCT  492 ปญหาพิเศษทางการบัญชี  (Special Problems in Accounting) 3(3-0-6)   

28. ACCT  493 การวิจัยทางการบัญชี  (Accounting Research) 3(3-0-6)   
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2.4 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

      ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกลุมวิชาโทในหลักสูตรตางๆตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดหรือกลุมวิชาโทการเงิน

การธนาคารของสาขาดังนี้ 

 

 กลุมวิชาโท การเงินการธนาคาร 

     นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะเลือกกลุมวิชาการเงินการธนาคารเปนวิชาโท จะตองลงทะเบียนใน    

      รายวิชาท่ีระบุไว  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 
 

1. ACCT 415 การบัญชีธนาคาร   (Bank Accounting) 3(3-0-6) 

2. FINA  361 สถาบันการเงิน   (Financial Institutions)              3(3-0-6) 

3. FINA  362 การเงินสวนบุคคล   (Personal Finance)        3(3-0-6) 

4. FINA  363 การจัดการสินเช่ือ  (Credit Management)                 3(3-0-6) 

5. FINA  364 หลักการประกันภยั  (Principles of Insurance)         3(3-0-6) 

6. FINA  461 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน  (Financial Planning and Control)           3(3-0-6) 

7. FINA  462 การวิเคราะหตราสารทุน   (Equity Analysis)                       3(3-0-6) 

8. FINA  463 การวิเคราะหตราสารหน้ี   (Fixed Income Analysis) 3(3-0-6) 

9. FINA  491 การศึกษาคนควาอิสระ   (Independent Study )    3(0-0-40) 

หมายเหตุ กรณีท่ีเลือกเรียนวิชาโททางการบัญชี นักศึกษาตองเลือกเรียนจากหมวดวิชาเฉพาะดานของ
สาขาวิชาการบัญชีในกลุมวิชาแกนและการบัญชีการเงิน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   (1. แผนการศึกษาแบบฝกงาน) 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัส

 

ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT  111 การบัญชขีั้นตน 1 3  ACCT  112 การบัญชขีั้นตน 2 3 
BUSI  101 หลักการจัดการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ECON  105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั  2  ENGL  102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 2 
IPHI  100 ปรัชญาชีวิต 2  LAWS  100 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  LEEX  100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 
PSYC  100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 
TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2 
TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1  3 
THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2  ACCT  181 การฝกงาน 1 1 

 รวม 21   รวม 20 

หมายเหตุ :  กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 181 การฝกงาน 1 ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหสัวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT  211 การบัญชขีั้นกลาง 1 3  ACCT  212 การบัญชขีั้นกลาง 2 3 
BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  ACCT  221 การบัญชตีนทุน 1 3 
BUSI  202 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  BUSI  201 การภาษีอากร 1 3 
BUSI  203 การวเิคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติธิุรกจิ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 
BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอฯ 3 
ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  ACCT  281 การฝกงาน 2 3 
SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2     
SOCI  101 สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2     

 รวม 21   รวม 17 

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 281 การฝกงาน 2 ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT  311 การบัญชขีั้นสูง 1 3  ACCT  312 การบัญชขีั้นสูง 2 3 
ACCT  321 การบัญชตีนทุน 2 3  ACCT  331 การสอบบัญช ี 3 
ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 
ACCT  351 การภาษีอากร 2 3  XXXXXXX วิชาโท  3 3 
BUSI  206 การจดัการการผลิตและปฏิบัติการ 3  XXXXXXX วิชาโท  4 3 
XXXXXXX วิชาโท 1 3  ACCT 382 การฝกงาน 3 3 
XXXXXXX วิชาโท 2 3     

 รวม 21   รวม 15 

หมายเหตุ :     1.  กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 382 ตองฝกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
      2.  วิชา COMP 300  ไมนับรวมหนวยกิตไวในโครงสรางหลักสูตร 

 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT 411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห 3   ACCT 491 การสัมมนาทางการบัญช ี 3 
ACCT 431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3  BUSI  301 การจดัการเชิงกลยุทธ 3 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 1 3  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 
XXXXXXX วิชาโท 5 3  XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 3 

       

 รวม 12   รวม 12 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT  111 การบัญชขีั้นตน 1 3  ACCT  112 การบัญชขีั้นตน 2 3 
BUSI  101 หลักการจัดการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  ECON  105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั  2  ENGL  102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 2 
IPHI  100 ปรัชญาชีวิต 2  LAWS  100 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  LEEX  100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 
PSYC  100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 
TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2 
TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 
THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2     

 รวม 21   รวม 20 

 
  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ACCT  211 การบัญชขีั้นกลาง 1 3  ACCT  212 การบัญชขีั้นกลาง 2 3 
BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  ACCT  221 การบัญชตีนทุน 1 3 
BUSI  201 การภาษีอากร 1 3  BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3 
BUSI  202 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  BUSI  206 การจดัการการผลิตและปฏิบัติการ 3 
BUSI  203 การวเิคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติธิุรกจิ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 
ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 3 
SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2   อยางมืออาชีพ  
SOCI  101 สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2     

 รวม 21   รวม 17 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ACCT  311 การบัญชขีั้นสูง 1 3  ACCT  312 การบัญชขีั้นสูง 2 3 
ACCT  321 การบัญชตีนทุน 2 3  ACCT  331 การสอบบัญช ี 3 
ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3  ACCT  381 การเตรียมความพรอมการปฎิบัติงานสหกิจฯ 1 
ACCT  351 การภาษีอากร 2 3  ACCT  411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห 3 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 1 3  ACCT  431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 
XXXXXXX วิชาโท  1 3  COMP  300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 
XXXXXXX วิชาโท  2 3  XXXXXXX วิชาโท  3 3 
    XXXXXXX วิชาโท  4 3 

 รวม 21   รวม 19 

หมายเหตุ :   วิชา COMP 300  ไมนับรวมหนวยกิตไวในโครงสรางหลักสูตร 
 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ACCT 481 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6  ACCT 491 การสัมมนาทางการบัญช ี 3 
    BUSI  301 การจดัการเชิงกลยุทธ 3 
    XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 3 
    XXXXXXX วิชาโท 5 3 
    XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 6   รวม 15 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 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) 

ศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ที่มา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ

กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

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.    

คําอธิบายรายวิชา  
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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 ปญหาที่เกิดข้ึนและแนวโนมการ
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. 
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ENGL 102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ        2(1-2-4) 

(English for Effective Communication)   

ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ        3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนําเสนอ

อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเร่ืองคําศัพทและสํานวนตาง 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  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ                  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  คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer for Working)            2(1-2-4)                                                                                 

เงื่อนไข :  - ไมนับหนวยกิต 
- ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชั้นปที่ 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ      
  e-learning  
- ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U 
ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 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 ทองถ่ินและสากล 

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 เคร่ืองมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง

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  สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน (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  

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  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี

ประสบการณในเร่ืองตาง 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  กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ (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  เทนนิสเพ่ือสุขภาพ (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  กอลฟเพ่ือสุขภาพ (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  นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (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  วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health)    1(0-2-2) 

ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ 

การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบยีบในการแขงขัน 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 จรรยาบรรณของวิชาชีพการบญัช ี

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) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือและการบัญชีสําหรับ

ภาษีมูลคาเพิ่ม เจาหนี้และตั๋วเงินจาย เงินเดือนและคาจางแรงงาน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน สวน

ของเจาของ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เก่ียวของ 

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. 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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BLAW 201  กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ           3(3-0-6) 

(Business Law and Business Ethics)   

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรธุรกิจ  และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 

เชน หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับตราสารทาง

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

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

อากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป และภาษีทองถ่ิน 

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 สื่อและเทคโนโลยีในชวีิตประจาํวนั  

หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจการพัฒนากลยุทธขององคกร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

วางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องคกร และการ

บริหาร บทบาทและหนาที่ของผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร กรณีศึกษา และการฝกใช

ซอฟตแวรที่เก่ียวของ 

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  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธรุกิจและสถิติธุรกจิ        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 : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบญัช ี:   

ACCT 111 การบัญชีข้ันตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) 

ACCT 112 การบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ 

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  การจัดการการผลิตและปฏิบตักิาร       3(3-0-6) 

(Production and Operation Management) 

ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธการผลิตและบริการ  การวางแผนผลิตสินคา

และบริการ  หลักการเพิ่มผลผลิต  การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังการจัดซ้ือและลําเลียง  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

จัดหาเงนิทุนระยะยาว  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 เพื่อนาํไปใชประโยชนในการวิเคราะห    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 แมบทการบัญช ี  หลักการและวิธีการบันทึกบญัชีตามหลักการบญัชีคู วงจรการ

บัญชี การจดัทาํรายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณชิยการ การบญัชีเก่ียวกับเงินสดและ

รายการเทียบเทาเงนิสด ลูกหนีแ้ละตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ หนี้สินและสวนของเจาของ 

การบัญชีสาํหรับภาษีมลูคาเพิ่ม และการบญัชีสาํหรับกิจการผลิตสินคา  จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และการ

ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญช ี

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 หลักการบัญชีข้ันตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ 

                         ACCT 112 หลักการบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

 วิชาบังคับกอนสาํหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนกรณีที่หลักสูตรที่เปดวชิาโททางการบัญช ี:   

ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)   

                     ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 

หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การรับรูรายการและการ

วัดมูลคาของสินทรัพย การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยในรายงานทางการเงิน 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. 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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ACCT 212  การบัญชีขั้นกลาง 2   (Intermediate Accounting II)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 111 หลักการบัญชีข้ันตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ 

                         ACCT 112 หลักการบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

 วิชาบังคับกอนสาํหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนกรณีที่หลักสูตรที่เปดวชิาโททางการบัญช ี:   

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 หลักการบัญชีข้ันตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ 

                        ACCT 112 หลักการบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

 วิชาบังคับกอนสาํหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนกรณีที่หลักสูตรที่เปดวชิาโททางการบัญช ี:   

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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

 ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอนชําระ     ธุรกิจลีสซิ่ง 

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด การรายงานงบการเงินระหวางกาล 

สัญญากอสราง การปรับโครงสรางหนี้ สัญญาเชา ภาษีเงินไดรอตดับัญชี 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 
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ACCT 312  การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)    3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I)  

 ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 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 การบัญชตีนทนุ 1 (Cost Accounting I) 

การบัญชีบริหารและการบัญชตีนทุน การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน เทคนิคในการประมาณตนทุน 

วิธีตนทุนเต็มและตนทุนตรง การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณและงบประมาณ

ยืดหยุน การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน การกําหนดราคา

โอน การวิเคราะหรายจายลงทุน ประเด็นพิเศษเก่ียวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการตัดสินใจ 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  การสอบบญัชี (Auditing)       3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I)  

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

แนวคิดและแมบทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค ขอบเขต กฎหมายและ

ขอบังคับเก่ียวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี การควบคุม

คุณภาพงานสอบบัญช ีรายงานการสอบบัญช ี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. 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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ACCT 341  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)  3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I)  

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management Information System in Organization) 

แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของ

ขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา เอกสาร เคร่ืองมือสําหรับงานดาน

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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

BUSI 201 การภาษีอากร 1 (Taxation I) 

แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและการ

ภาษีอากร การคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบญัชีการเงินเปนกําไรสุทธิทาง

ภาษีอากร การจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษ ี

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  การสัมมนาการบัญชี (Seminars in Accounting)    3(3-0-6) 

เงื่อนไข :  เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือ ข้ึนกับดุลยพนิิจของอาจารยทีป่รึกษา 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร หรือระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีที่เปนปจจุบัน 

Presentation and discussion on current interesting topics in financial accounting, 

managerialaccounting or  accounting information systems in current issue. 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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 กลุมวิชาเอกเลือก - ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้  

ACCT 181  การฝกงาน 1 (Practicum I)      1(0-6-0) 

ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสม
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) 

ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสม

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)      

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา การเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน 

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการ

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) 

ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสม

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) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 311 การบัญชชีัน้สูง 1 (Advanced Accounting I)  

      หรือ     

ACCT 312 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II) 

รายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล วิธีการและเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะหรายงาน

การเงินและขอมูลทางการบัญชีอ่ืนที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะหธุรกิจ การวิเคราะหผลกระทบตอรายงาน

การเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน การวิเคราะหงบการเงินรวม การวิเคระหงบกระแสเงินสด 

คุณภาพกําไร การวิเคราะหงบการเงินนานาชาต ิ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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติทางการบัญชี รวมถึงการประยุกตวิธีการ

และหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณดานกฎหมายเศรษฐกิจ 

มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม หลักการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน ตลอดจนการวัด

มูลคาของสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปญหาที่เก่ียวของ 

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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

 ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของ

ประเทศตาง ๆ การลดความแตกตางทางการบัญชี การซื้อตราสารลวงหนา และภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวาง

ประเทศและการเปดเผยขอมูล งบการเงินรวมและรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ การวิเคราะหงบการเงิน

นานาชาต ิการกําหนดราคาโอนและภาษรีะหวางประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริษัทขามชาต ิ

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. 
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ACCT 414  การบัญชีหนวยงานรัฐบาล (Governmental Accounting)   3(3-0-6)  

วิชาบังคับกอน : ACCT 111 การบัญชีข้ันตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) 

  ACCT 112 การบัญชีข้ันตน 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

ความหมาย วัตถุประสงค แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ นโยบายการ

บัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชีหนวยงานภาครัฐ 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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

 ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

ลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสรางของการจัดองคการ เทคนิค

ในการวางแผนและควบคุม การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน และการศึกษา

นอกสถานที ่

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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม การประเมินผลงานขององคกร

ที่เนนการวางแผนกลยุทธและการใชงบประมาณเปนเคร่ืองมือ 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  การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม           3(3-0-6) 

(Environmental Management Accounting) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอมและ

สังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะหขอมูลตนทุนสิ่งแวดลอม ประโยชนทางธุรกิจ

ที่ไดรับจากการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนตัวเลขทางการเงินและไมเปนตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานขอมูล

การจัดการสิ่งแวดลอม การจัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเสนอตอผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัติของ

กฎระเบียบที่เก่ียวของ 

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  การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญช ี         3(3-0-6) 

(Accounting Information System Controls and Auditing) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(Accounting Information System) 

บทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอรที่มีตอการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาชีพที่

เก่ียวของ 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 การสอบบัญช ี(Auditing) 

ปญหาตางๆ เก่ียวกับการสอบบัญช ีการประยุกตหลักการสอบบัญชีใน สถานการณตางๆ และการ

รายงานการสอบบัญช ี

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 การสอบบัญช ี(Auditing) 

 หลักการ แนวคิด โครงสรางสําคัญของภาษีอากร ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยในสวนของหางหุนสวนบริษัท พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 การสอบบัญชีตามหลักเกณฑการ

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 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(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  การวางระบบบญัช ี (Accounting System Design)    3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ลักษณะของระบบบัญชี หลักการและวิธีการพิจารณาการวางระบบบัญชีของธุรกิจ สวนประกอบ

ของระบบบัญชี วิธีการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การออกแบบเอกสาร ทะเบียนและบัญชีตางๆ การออกแบบ

รายงานทางการบัญชี ความแตกตางระหวางการบัญชีที่ทําดวยมือและคอมพิวเตอร และบุคคลที่เก่ียวของกับระบบ

บัญช ี

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  ระบบฐานขอมูลสําหรับการบญัชี (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 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(Accounting Information System) 

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใชแผนภาพทางเดินขอมูล 

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  ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญช ี           3(3-0-6) 

(Issues in Accounting Information System) 

วิชาบังคับกอน :  ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(Accounting Information System) 

คนควา วิเคราะหและอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจอยางลึกซ้ึงในประเด็นหรือปญหา

เก่ียวกับระบบสารสนเทศ 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

ภาษีอ่ืน 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) 

ปญหาเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน 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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I) 

วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล กิจการทองเที่ยว 

ธุรกิจเก่ียวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และกิจการใหบริการอ่ืน 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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 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 ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับ

วิชาชีพบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาในการทํางาน

ทั้งสิ้นไมนอยกวา 4 เดือนเต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณทีไ่ดจากการทํางานในสถาน

ประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอ่ืน 

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. 

ACCT 492  ปญหาพิเศษทางการบัญช ี(Special Problems in Accounting)        3(3-0-6) 

การศึกษาคนควาทางการบญัชีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and compile into 

a written report. 

ACCT 493  การวิจัยทางการบัญชี  (Accounting Research)          3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : BUSI 203  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ    

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัย วิธีวิจยัและแบบวิจัยตางๆ การใชสถิติวิเคราะหอยางงายในการ

วิเคราะหขอมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการวิจัยทางบัญช ี

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 การบัญชีข้ันกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

                     ACCT 212 การบัญชีข้ันกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

   วิธีการและระบบการบญัชีของธนาคารพาณิชย 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 การบัญชีข้ันตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) 

                       ACCT 112  การบัญชีข้ันตน 2   (Introduction to Accounting Principles II) 

                      BUSI 205 การเงินธุรกิจI  (Business Finance I) 

   หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ 

                     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 

ที่เกิดข้ึน 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

เนนถึงการนาํไปใชจริงของแตละบุคคลแตละครัวเรือน ซึ่งไดแก การจัดทํางบประมาณ การออม การลงทุนในที่อยู

อาศัย การกูยืม การประกันภัยตาง ๆ การลงทนุ ภาษ ีการวางแผนในวัยเกษียณอาย ุ 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)  

            ความสําคัญของการจัดการสินเชื่อในปจจบุัน ชนิดของสนิเชื่อตาง ๆ สินเชื่อผูบริโภค สินเชื่อ

การคา การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพิจารณาใหสินเชื่อทุกชนิด แหลงที่มาของขอมูลตาง ๆ วิธีการเรียกเก็บหนี ้

ลําดับข้ันการเก็บหนี้ตามกฎหมาย  

            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 การบัญชีข้ันตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) 

                        ACCT 112 การบัญชีข้ันตน 2   (Introduction to Accounting Principles II) 

           หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ 

                    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)  

   หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ 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  การวิเคราะหตราสารหน้ี  (Fixed Income Analysis )    3(3-0-6)  

 วิชาบังคับกอน : BUSI 205  การเงินธุรกิจ I (Business Finance I) 

             หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอ่ืนในคณะบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาตางคณะ    

                          BUSI 205  การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)                                

   BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II) 

                 ตราสารหนี้ประเภทตาง ๆ และตลาดตราสารหนี้ เคร่ืองมือของตลาดตราสารหนี้หรือพันธบัตร 

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) 

               นักศึกษาไดทําการคนควาหัวขอที่นาสนใจหรือหัวขอที่สามารถตรวจสอบได (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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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.   เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ทีม่ีความรูและทักษะทางวิชาบริหารธุรกิจ เชื่อมโยงความรู   

     ดานการตลาด ไดตรงความตองการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

2.   เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด   ใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  มีความรับผิดชอบ         

     มีจริยธรรม  มนุษยสัมพันธดี เขาใจตนเองและผูอ่ืน มีจิตอาสา 

3.   เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด  เพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพในองคการ ธุรกิจตางๆ  

     รวมทั้งอาชีพอิสระอยางมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

4.   เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ที่มีความพรอมที่จะนําความรูความสามารถและทักษะไป 

     ประยุกตใชในการวางแผน ประสานงานและแกไข ปญหาในกิจกรรมการตลาดไดทันทีเมื่อสําเร็จ   

     การศึกษา  
 

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Marketing 
 

ช่ือปรญิญา 

ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  อักษรยอ  :  บธ.บ.(การตลาด) 

ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Business Administration(Marketing) อักษรยอ   :  B.B.A. (Marketing) 

 
 

โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา 141   หนวยกิต  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา  34      หนวยกิต 

1.1   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     14 หนวยกิต 

1.2   กลุมวิชาภาษา                                          11     หนวยกิต 

1.3   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร            6     หนวยกิต 

1.4   กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม                           3     หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 101 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาแกน    43 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเอก   43 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต 

3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวชิาการตลาด 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 

3. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   34   หนวยกิต ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  (Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 

2. ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 

3. IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

4. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

5. PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร  (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4) 

6. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

7. SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย  (Thai Socio - economics and Politics) 2(2-0-4) 
 
 

1.2  กลุมวิชาภาษา  11   หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  (English Skills and Applications) 2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1. COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer For Working ) * ไมนับหนวยกิต 2(1-2-4) 

2. SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 

3. TAPS  100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 

4. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 
 

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต  

1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา  จํานวน 2 หนวยกิต 

1. LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX  100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 
 

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา  จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1. PEHR 101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR 104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR 105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR 106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR 110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 
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2.   หมวดวิชาเฉพาะ   101  หนวยกิต  

 2.1  กลุมวิชาแกน  43  หนวยกิต 

1. ACCT  101 การบัญชีการเงิน 1  (Financial Accounting I) 2(2-0-4) 

2. ACCT  102 การบัญชีการเงิน 2  (Financial Accounting II) 2(2-0-4) 

3. ACCT  301 การบัญชีเพ่ือการจดัการ  (Managerial Accounting)    3(3-0-6) 

4. BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ  (Business Law and Ethics)  3(3-0-6) 

5. BUSI  101 หลักการจดัการ  (Principles of Management)  3(3-0-6) 

6. BUSI  102 หลักการตลาด   (Principles of Marketing)  3(3-0-6) 

7. BUSI  201 การภาษีอากร 1  (Taxation I)  3(3-0-6) 

8. BUSI  202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร 

(Management of Information System in Organization)  

3(3-0-6) 

9. BUSI  203 การวิเคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ  

(Quantitative Analysis and Business Statistics)  

3(3-0-6) 

10. BUSI  204 การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Management)  3(3-0-6) 

11. BUSI  205 การเงินธุรกิจ  (Business Finance)  3(3-0-6) 

12. BUSI  206 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ (Productions and Operation Management) 3(2-2-5) 

13. BUSI  301 การจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)  3(3-0-6) 

14. BUSI  302 การเปนผูประกอบการยุคใหม   (Modern Entrepreneurship)  3(3-0-6) 

15. ECON  105 เศรษฐศาสตรธุรกิจ  (Business Economics)  3(3-0-6) 
 
 

2.2 กลุมวิชาเอก  43  หนวยกิต 

 วิชาเอกบังคับ  34 หนวยกิต 

1. MKTG  211 พฤติกรรมผูบรโิภค  (Consumer Behavior)  3(2-2-5) 

2. MKTG  212 การบริหารผลิตภัณฑและราคา  (Product and Price Management) 3(2-2-5) 

3. MKTG  213 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  (Integrated Marketing Communication) 3(3-0-6) 

4. MKTG  214 

 

บูรณาการความรูทางการจดัการการตลาด 1   

(Integrated knowledge Management in Marketing I) 

1(1-0-2) 

5. MKTG  221 ฝกปฏิบัติงาน 1  (Practicum I)  1(0-6-0) 

6. MKTG  311 ชองทางการจัดจําหนายและการจดัการโลจสิติกสเชิงโซอุปทาน  

(Distribution Channels and Supply Chain Logistics Management ) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  312 การวิจัยตลาด (Marketing Research) 3(3-0-6) 

8. MKTG  313 กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) 3(3-0-6) 

9. MKTG  314 การวางแผนการตลาด (Marketing Plan) 3(3-0-6) 

10. MKTG  315 บูรณาการความรูทางการจดัการการตลาด 2  

(Integrated knowledge Management in Marketing II) 

1(1-0-2) 

11. MKTG  321 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education) 1(1-0-0) 

12. MKTG  322 ฝกปฏิบัติงาน 2  (Practicum II) 3(0-18-0) 
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13. MKTG   411 สัมมนาการตลาดเพ่ือความเปนมืออาชีพ 

(Seminar in Marketing for Professional Development) 

3(3-0-6) 

14. MKTG  412 บูรณาการความรูทางการจดัการการตลาด 3  

(Integrated knowledge Management in Marketing III)  

1(1-0-2) 

15. MKTG  421   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education) 6(0-40-0) 

16. MKTG  422   ฝกปฏิบัติงาน 3  (Practicum III) 3(0-18-0) 

 

หมายเหตุ :      วิชาท่ีมีการสอนเปนภาษาอังกฤษในเอกบังคับ   จํานวน 12 หนวยกิต 
                 วิชาท่ีมีการสอนเปนภาษาอังกฤษในเอกเลือก    จํานวน  9 หนวยกิต 

 

แบงหมวดวิชาเปน 2 กรณี ตามแผนการศึกษาท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได ดังนี้ 
1. กรณีท่ีนักศึกษาเลือกฝกปฏิบัติงาน 
 ใหลงเรียนวิชา MKTG 221 ฝกปฏิบัติงาน 1, MKTG 322  ฝกปฏิบัติงาน 2,  

MKTG 422 ฝกปฏิบัตงิาน 3 

2. กรณีท่ีนักศึกษาเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
 ใหลงเรียนวิชา MKTG 321 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และ MKTG 421 การปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา 

3. การฝกปฎิบัติงานหรือสหกิจศึกษา จะไมนําหนวยกิตไปคิดคา GPA  โดยผลการประเมินจะเปน 
U หรือ  S 

 

 

 วิชาเอกเลือก  9 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาเอกเลือกดังตอนี้ 

         กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 1  บริหารการตลาด 

1. MKTG  331 การบริหารการขายและศิลปะการขาย   

(Sales Management and Salesmanship)  

3(3-0-6) 

2. MKTG  332 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 3(3-0-6) 

3. MKTG  333 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System) 3(3-0-6) 

4. MKTG  334 การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing) 3(3-0-6) 

5. MKTG  431 หัวขอพิเศษทางการตลาด (Current Issues in Marketing) 3(3-0-6) 

6. MKTG  432 การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ  

(Advertising & Public Relations Management) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  433 การบริหารสื่อ (Media Management) 3(3-0-6) 

8. MKTG  434 การบริหารตราสินคาและการสื่อสารตราสินคา   

(Brand Management and Brand Communication) 

3(3-0-6) 

9. MKTG  435 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม  

(Social and Green Marketing Concept) 

3(3-0-6) 

10. MKTG  436 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ  

(Marketing Management for M.I.C.E.) 

3(3-0-6) 
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กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 2  การตลาดคาปลีก 

1. MKTG  341 การตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Marketing) 3(3-0-6) 

2. MKTG  342 การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Market Research) 3(3-0-6) 

3. MKTG  343 การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก (Pricing for the Retail Business) 3(3-0-6) 

4. MKTG  344 การกระจายสินคาและโลจิสติกส (Distribution and Logistics) 3(3-0-6) 

5. MKTG  441 การเลือกทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีก (Retail Store Location) 3(3-0-6) 

6. MKTG  442 การออกแบบ แผนผังรานคา และการจัดวางสินคา 

(Store Layout, Design & Visual Merchandising) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  443 ระบบสารสนเทศทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก 

(Marketing Information System in Retail Business) 

3(3-0-6) 

8. MKTG  444 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจคาปลีก 

(Integrated Marketing Communication in Retailing) 

3(3-0-6) 

 

 

กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 3  ธุรกิจบริการ 

1. MKTG  351 การตลาดบริการ (Services Marketing) 3(3-0-6) 

2. MKTG  352 การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Market Research for Business) 3(3-0-6) 

3. MKTG  353 การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจบริการ (Pricing for Service Business) 3(3-0-6) 

4. MKTG  354 กระบวนการการใหบริการ (Service Providing Process) 3(3-0-6) 

5. MKTG  451 การออกแบบบริการ (Service Design) 3(3-0-6) 

6. MKTG  452 สารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจ 

(Marketing Information System for Services) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  453 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับธุรกิจบริการ  

(Integrated Marketing Communications for Service Business) 

3(3-0-6) 

 

 

กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 4  การตลาดระหวางประเทศ 

1. MKTG  361 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา  

(Import and Export Business Management)  

3(3-0-6) 

2. MKTG  362 การจัดการธุรกิจในภมูิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN) 3(3-0-6) 

3. MKTG  363 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจระหวางประเทศ 

(E-commerce Management in International Business) 

3(3-0-6) 

4. MKTG  364 การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ  

(International Business Negotiation) 

3(3-0-6) 

5. MKTG  461 พฤติกรรมผูบรโิภคในตลาดตางประเทศ 

(Customer Behavior in The International Markets) 

3(3-0-6) 

6. MKTG  462 การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ  

(International Product and Price Management) 

3(3-0-6) 

7. MKTG  463 การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ 

(International Distribution Channel Management) 

3(3-0-6) 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  125 - 

8. MKTG  464 การจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธในตลาดระหวางประเทศ    

(International Advertising  and Public Relations Management) 

3(3-0-6) 

9. MKTG  465 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจสิติกสระหวางประเทศ 

(International Supply Chain and Logistics Management) 

 

3(3-0-6) 

 

2.3 กลุมวิชาโท  15  หนวยกิต 

ใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเลอืกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลยั จํานวน 15 หนวยกิต เปนอยางนอย  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต 

 

4. กลุมวิชาโทสาขาวิชาการตลาด 

นักศึกษาสาชาวิชาอ่ืนท่ีมีความประสงคจะเรียนวิชาการตลาดเปนวิชาโท   จะตองลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาท่ีระบุไว จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต  ดังตอไปนี้ 
 

รายวิชาบังคับ  9 หนวยกิต  ประกอบดวย 

1.  BUSI  102 หลักการตลาด (Principles of Marketing)  3(3-0-6) 

2.  MKTG  213  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 

(Integrated Marketing Communication) 

3.  MKTG  313 กลยุทธการตลาด  (Marketing Strategy) 3(3-0-6) 

     

รายวิชาเลือก  6 หนวยกิต   เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้อยางนอย  2 รายวิชา 

1.  MKTG  331 การบริหารการขายและศิลปะการขาย 3(3-0-6) 

(Sales Management and Salesmanship) 

2. MKTG  332 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management) 3(3-0-6) 

3. MKTG  333 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System) 3(3-0-6) 

4. MKTG  343 การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก (Pricing for the Retail Business)  3(3-0-6) 

5. MKTG  344 การกระจายสินคาและโลจิสติกส  (Distribution and Logistics) 3(3-0-6) 

6. MKTG  354 กระบวนการการใหบริการ (Service Providing Process) 3(3-0-6) 

7. MKTG  361 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา 3(3-0-6)  

  (Import and Export Business Management) 

8. MKTG  362 การจัดการธุรกิจในภมูิภาคอาเซียน 3(3-0-6)  

   (Business Management in ASEAN)  

9. MKTG  363 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6)  

   E-commerce Management in International Business) 

10. MKTG  364 การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

    (International Business Negotiation) 
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11. MKTG  434 การบริหารตราสินคาและการสื่อสารตราสินคา  3(3-0-6) 

   (Brand Management and Brand Communication) 

12. MKTG  435 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

   (Social and Green Marketing Concept) 

13. MKTG  436 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ  3(3-0-6) 

   (Marketing Management for M.I.C.E.) 

14. MKTG  441 การเลือกทําเลท่ีตั้งของรานคาปลีก (Retail Store Location) 3(3-0-6) 

15. MKTG  451 การออกแบบบริการ  (Service Design) 3(3-0-6) 

16. MKTG  462 การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ 3(3-0-6) 

    (International Product and Price Management) 

17. MKTG  463 การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ 3(3-0-6) 

                 (International Distribution Channel Management) 

 

หมายเหตุ :  ท้ังนี้ในกลุมวิชาโทท่ีเปนรายวิชาบังคับ 

      หากนักศึกษาเรียนเปนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรอ่ืนจะตองเลือกกลุมวิชาโท 

ท่ีเปนรายวิชาเลือกเพ่ิมใหไดหนวยกิตอยางนอย 15 หนวยกิต ตามกําหนด 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด 

แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 

 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัส

วิชา 

ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT  101 การบัญชกีารเงิน 1 2  ACCT  102 การบัญชกีารเงิน 2 2 

BUSI  101 หลักการจัดการ 3  ECON  105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 

BUSI  102 หลักการตลาด 3  ENGL  102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 2 

ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  LAWS  100 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั  2  LEEX  100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 

IPHI  100 ปรัชญาชีวิต 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2 

TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  MKTG  211 พฤติกรรมผูบริโภค 3 

TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  MKTG  214 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1   1 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2  MKTG  221 ฝกปฏิบัติงาน 1 1 

 รวม 21   รวม 18 
 

*****สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

       ตองลงรายวิชา MKTG 221 ในภาคเรียนท่ี 2 ป 1  เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง ****** 
 
 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

BUSI  201 การภาษีอากร 1 3  BUSI  204 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 

BUSI  202 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3 

BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 

ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2 

MKTG  212  การบริหารผลิตภัณฑและราคา 3   อยางมืออาชีพ  

PSYC  100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  MKTG  213 การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 3 

SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2  MKTG  315 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2 1 

SOCI  101 สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2  MKTG  322 ฝกปฏิบัติงาน 2 3 

     วิชาเลือกเสรี 1 3 

 รวม 20   รวม 21 
 

*****สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

       ตองลงรายวิชา MKTG 322  ในภาคเรียนท่ี 2 ป 2  เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง****** 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด 

แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 

 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT  301 การบัญชเีพ่ือการจัดการ 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)   2 * 

BUSI  203 การวเิคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติธิุรกจิ 3  MKTG  313 กลยุทธการตลาด 3 

BUSI  206 การจดัการการผลิตและปฏิบัติการ 3  MKTG  314 การวางแผนการตลาด 3 

BUSI  301 การจดัการเชิงกลยุทธ 3  MKTG  412 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3 1 

BUSI  302 การเปนผูประกอบการยุคใหม 3  MKTG  422 ฝกปฎิบัติงาน 3 3 

MKTG  311 ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการ 3   วิชาเอกเลือก 1 3 

 โลจิสตกิสเชิงโซอุปทาน    วิชาโท  1 3 

MKTG  312 การวจิัยตลาด 3   วิชาโท 2 3 

 รวม 21   รวม 19 
 

***** สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

        ตองลงรายวิชา MKTG 422 ในภาคเรียนท่ี 2 ป 3 เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง ****** 
 

 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MKTG  411 สัมมนาการตลาดเพ่ือความเปนมอือาชีพ 3   วิชาโท 3 3 

 วิชาเลือกเสรี 2 3   วิชาโท 4 3 

 วิชาเอกเลือก 2 3   วิชาโท 5   3 

 วิชาเอกเลือก 3 3     

       

       

       

 รวม 12   รวม  9 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด 

แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา 

 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT  101 การบัญชกีารเงิน 1 2  ACCT  102 การบัญชกีารเงิน 2 2 

BUSI  101 หลักการจัดการ 3  ECON  105 เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3 

BUSI  102 หลักการตลาด 3  ENGL  102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 2 

ECON 100 เศรษฐศาสตรในชวีิตประจําวนั 2  LAWS  100 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั 1 2  LEEX  100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 

IPHI  100 ปรัชญาชีวิต 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  SOCI  100 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง อาเซียนและโลก 2 

TAPS 100 การคิดและการแกปญหา 2  MKTG  211 พฤติกรรมผูบริโภค 3 

TECH 101 ส่ือและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 2  MKTG  214 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1   1 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2     

 รวม 21   รวม 17 
 

*****สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

       ตองลงรายวิชา MKTG 221 ในภาคเรียนท่ี 2 ป 1  เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง ****** 
 
 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

BUSI  201 การภาษีอากร 1 3  BUSI  204 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 

BUSI  202 การจดัการระบบสารสนเทศในองคกร 3  BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3 

BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 

ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการนําเสนอ 2 

MKTG  212  การบริหารผลิตภัณฑและราคา 3   อยางมืออาชีพ  

PSYC  100 จิตวิทยาและพฤตกิรรมศาสตร 2  MKTG  213 การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 3 

SCIE  100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2  MKTG  315 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2 1 

SOCI  101 สังคมเศรษฐกจิการเมอืงไทย 2   วิชาเลือกเสรี 1 3 

       

 รวม 20   รวม 18 

 

*****สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

       ตองลงรายวิชา MKTG  322  ในภาคเรียนท่ี 2 ป 2  เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง****** 
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แผนการศึกษา   หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด 

แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา 

 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ACCT  301 การบัญชเีพ่ือการจัดการ 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต)   2 * 

BUSI  203 การวเิคราะหเชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติธิุรกจิ 3  MKTG  313 กลยุทธการตลาด 3 

BUSI  206 การจดัการการผลิตและปฏิบัติการ 3  MKTG  314 การวางแผนการตลาด 3 

BUSI  301 การจดัการเชิงกลยุทธ 3  MKTG  321 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1 

BUSI  302 การเปนผูประกอบการยุคใหม 3  MKTG  412 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3 1 

MKTG  311 ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการ 3   วิชาเอกเลือก 1 3 

 โลจิสตกิสเชิงโซอุปทาน    วิชาโท  1 3 

MKTG  312 การวจิัยตลาด 3   วิชาโท 2 3 

 รวม 21   รวม 17 
 

***** สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดเลือกเรียนรายวิชา MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

        ตองลงรายวิชา MKTG  422 ในภาคเรียนท่ี 2 ป 3 เพ่ือฝกงานในชวงภาคฤดูรอน ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง ****** 
 

 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

MKTG  421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6  MKTG  411 สัมมนาการตลาดเพ่ือความเปนมอือาชีพ 3 

     วิชาเลือกเสรี 2 3 

     วิชาเอกเลือก 2 3 

     วิชาเอกเลือก 3 3 

     วิชาโท 3 3 

     วิชาโท 4 3 

     วิชาโท 5   3 

 รวม 6   รวม  21 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  14 หนวยกิต 

CIVI 100  อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                     ศึกษาความเปนมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวตัศิาสตรศิลปะสมัยโบราณ 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 ทางปรัชญาจากยคุกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม 

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) 
              ศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ที่มา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ

กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
 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.    

คําอธิบายรายวิชา  
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PSYC 100  จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร (Psychology and Behavioral Science)   2(2-0-4) 
 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย ความหมาย ประโยชนของมนุษยสัมพนัธ 

บุคลิกภาพ การปรับตัว การสรางความสัมพนัธระหวางบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยูรวมกันในสังคม องคกร 

การสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทีม่ีตอพฤติกรรม การนําเอาหลักจิตวิทยามา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวนั 
 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 ปญหาที่เกิดข้ึนและแนวโนมการ

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)

  ศึกษาพื้นฐานทางสงัคม 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) 

 ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพ่ือนํามาใชเพ่ือการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ 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. 
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ENGL 102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ    2(1-2-4) 

 (English for Effective Communication)                             

 ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด 

อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ 

ฝกการพดูและเขียนโตตอบในสถานการณตาง 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ   3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนาํเสนอ

อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเร่ืองคําศัพทและสํานวนตาง 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 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ     2(1-2-4) 

                  (Thai Language for Communication and Presentations) 

             ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม

หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง 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  คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer for Working)         2(1-2-4)   

  เงื่อนไข          - ไมนบัหนวยกิต 

 - ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชัน้ปที ่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 ทองถ่ินและสากล 

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 เคร่ืองมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง

ตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสนิใจ 

                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  สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน (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  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 การเรียนรูผานระสบการณ   (Learning by Experiences)   1(0-3-2) 

                   ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู  ทักษะดาน

อาชีพ  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี

ประสบการณในเร่ืองตาง 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  กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ (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 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health)     1(0-2-2) 

  ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้าํหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนาํไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนสิซึ่งเปนพื้นฐาน

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  กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (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.  

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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PEHR 106  นันทนาการเพ่ือสุขภาพ (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  วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (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 และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญช ี

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) 

การบัญชีเก่ียวกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 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 การบัญชีเพ่ือการจัดการ (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, cost-

volume-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) 

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดองคกรธุรกิจ และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 

เชน หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับตราสารทาง

การเงิน เชน ตราสารทนุและตราสารหนี้ 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

ทฤษฎีทางการบริหาร หนาที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน และการควบคุม 

การศึกษาหนาที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมคน 

และหนวยงานในองคการ  โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัยที่เปนตัวบุคคล  ซึ่งสงผลกระทบตอองคการ 

รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพฒันาองคการ 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.  

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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BUSI 102  หลักการตลาด (Principles of Marketing)            3(3-0-6) 

ศึกษาแนวความคิด    หนาที่และความสาํคัญของการตลาด    ที่มีผลตอความสามารถในการ

ดําเนินงานของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ   พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนการตลาด  การเลือกตลาด

เปาหมาย  และการวางตาํแหนงผลิตภัณฑ  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

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ   ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา   ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม   

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป และ   ภาษีทองถ่ิน 

  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 

  หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร      การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจ       การพัฒนากลยุทธขององคกร โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร 

องคกร และการบริหาร บทบาทและหนาทีข่องผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร กรณีศึกษา 

และการฝกใชซอฟตแวรที่เก่ียวของ 

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.  

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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BUSI 203 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธรุกิจและสถิติธุรกจิ            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

วางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการคัดเลือกบุคคล การบรรจุ และการแนะนําตัวเขาทํางาน  การพัฒนา

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.  

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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BUSI 206  การจัดการการผลิตและปฏิบตักิาร               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  คุณสมบัตแิละ

บทบาทของผูประกอบการ การจัดทําแผนการตลาด การผลติ 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  ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ  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

ตลาดที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑและราคา  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  
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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) 

เพื่อการบูรณาการความรูที่ไดจากการเรียนทุกรายวิชาที่ผานมาของนักศึกษาชั้นปที่1  ให

สอดคลองกับการจัดการการตลาดในแตละภาคเรียน 

An integration of all acquired knowledge and skills in accordance with marketing 

management in each semester. 
 

MKTG 221   ฝกปฏิบัตงิาน 1 (Practicum I)      1(0-6-0) 

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ      ในสาย

งานที่เก่ียวของกับการจัดการการตลาด 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 แหลงขอมูลและประเภทความผิดพลาดของขอมูล สเกลที่ใชวัดทัศนคติ ข้ันตอนและเทคนิค

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  และความสําคัญของกลยุทธการตลาดสําหรับการแขงขันในธุรกิจ  การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  การบูรณาการหนาที่งานการตลาดและหนาที่อ่ืนๆ  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)  

          ศึกษาความสําคัญและบทบาทของการวางแผนการตลาด  คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด  

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 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  145 - 

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   ฝกปฏิบัตงิาน 2    (Practicum II)      3(0-18-0) 

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ในสายงานที่

เก่ียวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
An internship at enterprises operating business activities related to marketing 

management. (a minimum period of 200 hours) 

 

MKTG 411 สัมมนาการตลาดเพ่ือความเปนมืออาชีพ             3(3-0-6) 

  (Seminar in Marketing for Professional Development) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)   

  การบูรณาการองคประกอบสําคัญทางการตลาด ปญหาและประเด็นสําคัญของการจัดการดาน

การตลาดในปจจุบันการ โดยการแลกเปลี่ยนความเห็นภายใตขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาความ

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

สาขาวชิากําหนด โดยมีการประเมินผลจากอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการและ

จากรายงานวชิาการ (การปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาจะไมนาํหนวยกิตไปคิดคา 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   ฝกปฏิบัตงิาน 3 (Practicum III)       3(0-18-0) 

     การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมทางธุรกิจ  ในสายงาน

ที่เก่ียวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

An internship at enterprises operating business activities related to marketing 

management (a minimum period of 200 hours) 

 

 กลุมวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต   ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาเอกเลือกดังนี้ 
 

• กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 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 

สําหรับโปรแกรมการบริหารความสัมพันธกับลูกคา การรักษาลูกคาเดิม การแสวงหาลูกคาใหม การสราง

ความสัมพันธ กับกลุ มพนักงานภายในบริษ ัท รวมถึงพันธมิตรทางธ ุรกิจ  กิจกรรมการตลาดเพื ่อสราง

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     รวมทั้งระบบสารสนเทศยอยที่เก่ียวของ  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) 

  ลักษณะและความสําคัญของการตลาดสินคาอุตสาหกรรม อุปสงค ของสินคาอุตสาหกรรม 

แบบการซื้อของผูใชทางอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอตลาดอุตสาหกรรม การแบงสวนตลาดและ

การเลือกตลาดเปาหมาย การใชสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินการตลาดสินคาอุตสาหกรรม 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 ที่เก่ียวของ 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  การประชาสมัพันธ      วิธีการใชงบสื่อ 

โฆษณา กลยุทธสวนผสมสื่อโฆษณา การใชตารางเวลาการใชสื่อ วิเคราะหวิธีดําเนินการดานสื่อโฆษณา นโยบายดาน

สื่อโฆษณา กลยุทธดานสื่อโฆษณาในปจจุบนั การกําหนดกลยุทธดานการประชาสัมพันธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม

เพื่อการวางแผนดําเนินการดานประชาสัมพันธ เทคนิคการประชาสัมพันธเชิงรุก และการประชาสัมพันธในภาวะ

วิกฤต ศึกษาแนวความคิดดานตลาดสมัยใหมในการประชาสัมพันธ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ 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 

รวมทั้งสื่อสมัยใหม กลยุทธการจัดการสื่อ การจัดการงบประมาณ และการบูรณาการจัดการสื่อ เพื่อใหเกิด

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 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม                              3(3-0-6) 

(Social and Green Marketing Concept) 

ศึกษาความหมาย และความสําคัญของตลาด   แนวคิดทางการตลาดที่ทําใหธุรกิจประสบ  

ความสําเร็จจากอดีตจนถึงปจจุบัน แนวโนมการใชแนวคิดทางการตลาดเพื่ออนาคต เคร่ืองมือทางการตลาด     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 บริษัทและหนวยงานที่เก่ียวของในอุตสาหกรรมไมซ 

มาตรฐานที่สําคัญตางๆ ที่เก่ียวของ 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.  

 

• กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 2  การตลาดคาปลีก 

MKTG 341 การตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Marketing)   3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดทั่วไปของการคาปลีก  ทั้งแบบที่มีสถานทีป่ระกอบการและไมมีสถานที ่

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 การวิจัยตลาดสําหรับธุรกจิคาปลีก (Retail Market Research )  3(3-0-6) 

ศึกษาบทบาท  ความสําคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีผลตอธุรกิจคาปลีก    การระบุปญหาใน

การวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งครอบคลุม ข้ันตอน วิธีการและเคร่ืองมือตาง ๆ   ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการ

วิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับธุรกิจคาปลีก 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) 

 ศึกษากิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป 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 รวมทั้งระบบสารสนเทศยอยที่เก่ียวของ  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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• กลุมวิชาเอกเลือกท่ี 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  การวิจัยตลาดสําหรับธุรกจิบริการ (Market Research for Business)  3(3-0-6) 

  ศึกษาบทบาท ความสําคัญของการวิจัยทางการตลาด ที่มีผลตอธุรกิจบริการ   การระบุปญหาใน

การวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย  ซึ่งครอบคลุม ข้ันตอน วิธีการและเคร่ืองมือตาง ๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ  การเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการ   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) 

ศึกษากระบวนการในการใหเกิดผลิตภัณฑบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ ข้ันตอนในการ

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  เคร่ืองมือที่ใชในการออกแบบ

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) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคกร  

ศึกษาระบบสารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  รวมทั้งระบบสารสนเทศยอยที่เก่ียวของ  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 ท่ี 4 การตลาดระหวางประเทศ 
 

MKTG  361    การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา                3(3-0-6) 

  (Import and Export Business Management)  

  การวางแผนและดําเนินงานในการสงสินคาออกและสั่งสินคาเขา ข้ันตอนการซื้อขาย เอกสารและ

สัญญาซื้อขาย เอกสารและพิธีการนําเขาและสงออก วิธีดําเนินการเก่ียวกับการประกันภัยสินคา การชําระเงินใน

การคาระหวางประเทศ การเสนอราคาภายใตเงื่อนไขการคาแบบตางๆ (Incoterms) สินเชื่อเพื่อการสงออกและการ

นําเขาองคกรตางๆ ที่เก่ียวของกับการสงออกและนําเขา  

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

ทางการแขงขัน การเพิ่มชองทางการทําธุรกิจ สรางความแตกตางเพื่อขยายโอกาสและรักษาสวนครองตลาด 

กฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจพาณชิยอิเล็กทรอกนกิส 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 การวเิคราะหขอขัดแยง และปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนใน

ระหวางการเจรจา  การรวบรวมขอมูลกอนการเจรจา   การศึกษาความตองการพืน้ฐานของคูเจรจา  

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) 

ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ ทั้ง ดานสวนบุคคล ดานประเพณี

วัฒนธรรม ดานสังคม และดานจิตวิทยา ในตลาดตางประเทศ วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑและบริการ ทั้ง 

เงื่อนไข แนวโนม ความถ่ี 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 

ตลอดจนสวนผสมทางการตลาดตางประเทศที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑและราคา  รวมถึงการจัดสวนผสมผลิตภัณฑ  

การออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ การปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาด

ในตางประเทศ  ศึกษาความสําคัญ รูปแบบ และกลยุทธในการการกําหนดราคาสินคาเพื่อจําหนายในตลาด

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 การจัดการชองทางการจดัจําหนายในตลาดตางประเทศ           3(3-0-6) 

(International Distribution Channel Management) 

วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)  

  ศึกษารูปแบบการจัดการชองทางการจัดหนาย การกระจายสินคา ในตลาดตางประเทศ ศึกษาหลัก

ในการพิจารณาเลือกคนกลาง ในการทําธุรกิจในตลาดตางประเทศ   การเลือกชองทางในการจัดจําหนายให

สอดคลองกับนโยบายขององคการ  เก่ียวกับขอขัดแยงตางๆ 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 ศึกษาผลกระทบของธุรกิจ กับการเปดเสรีการบริการโลจิสติกสของไทยและอาเซียน ความสัมพันธที่

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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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 

 

ช่ือหลักสูตร    

ภาษาไทย   : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Public Health Program in Public Health 

 

ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย  :   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

อักษรยอ  :   ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Public Health (Public Health) 

อักษรยอ  :   B.P.H (Public Health) 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร 
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โครงสรางหลักสูตร 
 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       130 หนวยกิต 

1.    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          33 หนวยกิต 

         1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  12 หนวยกิต 

         1.2 กลุมวิชาภาษา     12 หนวยกิต 

         1.3 กลุมวิชาคณติศาสตรและวทิยาศาสตร    6 หนวยกิต 

         1.4 กลุมวิชาพลานามยั      3 หนวยกิต 

2.   หมวดวิชาเฉพาะดาน           91 หนวยกิต 

         2.1 วิชาแกน     30  หนวยกิต 

        2.2 วิชาเอก     45  หนวยกิต 

         2.3 วิชาโท     16  หนวยกิต 

3.    หมวดวิชาเลือกเสรี               6 หนวยกิต 

 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   33   หนวยกิต ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  12  หนวยกิต หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควา) 

1. ECON 100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน (Principles of Economics) 3(3-0-6) 

2. LAWS 100    ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย (Principles of Laws) 3(3-0-6) 

3.  PSYC 101 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6)  

  (Psychology and Personality Development)   

4.  SOCI 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture) 3(3-0-6) 

1.2  กลุมวิชาภาษา  12  หนวยกิต 

1.  THAI  101 การใชภาษาไทย (Thai Language usage) 3(2-3-6) 

2.  ENGL 101 ภาษาอังกฤษข้ันตน (Beginning English) 3(2-3-6) 

3.  ENGL 102 ภาษาอังกฤษข้ันกลาง (Intermediate English) 3(2-3-6) 

4.  ENGL 201 ภาษาอังกฤษข้ันสูง (Advanced English) 3(2-3-6) 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1.  COMP 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

      (Introduction to Information Technology and Information Retrieval)  

2.  MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 

1.4 กลุมวิชาพลานามัย    3  หนวยกิต   

           1.  PEHR 100 วิทยาการการออกกําลังกาย (Physical Education) 3(2-2-5) 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  91  หนวยกิต 

     2.1  วิชาแกน   30   หนวยกิต 

 1.  PUBH  110 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพ้ืนฐานสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 

   (Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health) 

 2.  PUBH  111   จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา  (Microbiology and Parasitology)  3(2-2-5) 

 3.  PUBH  112 การสาธารณสุขเบ้ืองตน (Introduction to Public Health)  2(2-0-4) 

 4.  PUBH  210 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข (Biostatistics for Public Health)  3(3-0-6) 

 5.  PUBH  211 วิทยาการระบาด (Epidemiology)  3(3-0-6) 

 6.  PUBH  212 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข (Biochemistry for Public Health)  3(2-2-5) 

 7.  PUBH  310 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Health Economics)  2(2-0-4) 

 8.  PUBH  311 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3(3-0-6)  

   (Principles of Public Health Research) 

 9.  PUBH  410 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

      (Public Health Administration and Strategic Management) 

 10. PUBH  411 ภาวะผูนําเพ่ือพัฒนาชุมชน  3(3-0-6)  

   (Leadership for Community Development  )   

 11. PUBH  412 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  2(2-0-4)  

   (Public Health and Environmental Laws)   

 

     2.2   วิชาเอก   45   หนวยกิต 

 1.  PUBH  220 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน (Community Health Promotion)  3(3-0-6) 

 2.  PUBH  221 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health Promotion) 3(3-0-6) 

 3.  PUBH  222 การปองกันและควบคุมโรค1 (Diseases Prevention and Control I)  3(3-0-6) 

 4.  PUBH  223 การปองกันและควบคุมโรค 2 (Diseases Prevention and Control II)  2(2-0-4) 

 5.  PUBH  224 การบริบาลเบ้ืองตนในหนวยบริการปฐมภูมิ  3(2-2-5) 

   (Basic Medical Care in Primary Care Unit) 

 6.  PUBH  327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3(3-0-6)  

   (Health Education and Behavioral Science)    

 7.  PUBH  330 เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)  2(2-0-4) 

 8.  PUBH  331 ระบบประกันสุขภาพ (Health  Security System)  2(2-0-4) 

 9.  PUBH  333   อนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)  3(3-0-6) 

 10.  PUBH  334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety 2(2-0-4) 

 11.  PUBH  335 การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management)  2(2-0-4) 

 12.  PUBH  336 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข (Ethics for Public Health Professionals)  2(2-0-4) 

 13.  PUBH  343 สัมมนาดานสาธารณสุข (Seminar in Public Health)  2(2-0-4) 

 14.  PUBH  428 การบริบาลผูสูงอายุ (Eldery Care)  2(2-0-4) 

 15.  PUBH  429 การดูแลสุขภาพท่ีบาน (Home Health Care)  2(2-0-4) 
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 16.  PUBH  437 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข 3(3-0-6) 

   (Sociology and Anthropology in Public Health)   

 17. PUBH  438 การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางวิชาชีพสาธารณสุข  6(3-40-12)  

    (Public Health Field Practicum)   

 

      2.3  วิชาโท  16   หนวยกิต 

 1.  PUBH  225 จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) 2(2-0-4) 

              2.  PUBH  240 การสรางความเขมแข็งของชุมชน (Community  Empowerment)  2(2-0-4) 

              3.  PUBH  326 โภชนาการและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน 2(2-0-4)  

   (Community Nutrition and Food Safety Management) 

 4. PUBH  332 การคุมครองผูบรโิภคทางสาธารณสุข 2(2-0-4) 

   (Public Health Consumer Protection) 

 5.  PUBH  341 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ (Counseling in Health)  2(2-0-4) 

 6.  PUBH  342 การสื่อสารและการประชาสัมพันธสาธารณสุข 2(2-0-4) 

 (Communication and Public Relation in Public Health) 

 7.  PUBH  344 วิถีไทยและวิถีสุขภาพ (Thai Traditional Ways of Living and Health)  2(2-0-4) 

 8.  PUBH  445 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต (Promotion of Life-long  Education) 2(2-0-4) 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หนวยกิต  
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แผนการศึกษา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
COMP 100 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3  ECON 100 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษขั้นตน 3  ENGL 102 ภาษาอังกฤษขั้นกลาง 3 
LAWS 100 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3  PSYC 101 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 
MATH 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3  PUBH 111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3 
PEHR 100 วิทยาการออกกาํลังกาย 3  PUBH 112 การสาธารณสุขเบื้องตน 2 

PUBH 110 กายวิภาคศาสตรสรีรวิทยาพื้นฐานฯ 3  THAI 101 การใชภาษาไทย 3 
    วิชาเลือกเสรี 

 

  3 

 รวม 18   รวม 20 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
ENGL 201 ภาษาอังกฤษขั้นสูง 3  PUBH 211 วิทยาการระบาด 3 
PUBH 210 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข 3  PUBH 212 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข 3 
PUBH 220 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน 3  PUBH 221 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 3 
PUBH 222 การปองกันควบคุมโรค 1 3  PUBH 223 การปองกันควบคุมโรค 2 2 
PUBH 240 การสรางความเขมแข็งของชุมชน 2  PUBH 224 การบริบาลเบื้องตนฯ 3 
SOCI 103 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3  PUBH 225 จิตวิทยาสุขภาพ 2 
    วิชาเลือกเสรี 

 

 3 

 รวม 17   รวม 19 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
PUBH 310 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 2  PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 3 
PUBH 311 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร 3  PUBH 332 การคุมครองผูบริโภคฯ 2 
PUBH 326 โภชนาการและการจัดการอาหารฯ 2  PUBH 334 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 
PUBH 330 เภสัชสาธารณสุข 2  PUBH 335 การจัดการสาธารณภัย 2 
PUBH 331 ระบบประกันสุขภาพ 2  PUBH 341 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ 2 
PUBH 333 อนามัยส่ิงแวดลอม 3  PUBH 342 การส่ือสารและการประชาสัมพันธ 2 
PUBH 336 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข 2  PUBH 343 สัมมนาดานสาธารณสุข 2 
    PUBH 344 วิถีไทยและวิถีสุขภาพ 2 

 รวม 16   รวม 17 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุขฯ 3  PUBH 438 การฝกปฏิบัติงานเสริมสราง 6 
PUBH 411 ภาวะผูนําเพื่อพัฒนาชุมชน 3    วิชาชีพสาธารณสุข   
PUBH 412 กฎหมายสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 2     
PUBH 428 การบริบาลผูสูงอาย ุ 2     

PUBH 429 การดูแลสุขภาพที่บาน 2     
PUBH 437 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาฯ 3     
PUBH 445 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 2     

 รวม 17   รวม 6 
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หมวดวิชาท่ัวไป 

 กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร    

ECON 100   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  (Principles of Economics)        3(3-0-6) 

  ศึกษาถึงแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตรความสําคัญและประโยชนของวชิาเศรษฐศาสตร ใน

ชีวิตประจาํวนั อุปสงค อุปทานของสินคา พฤติกรรมผูบริโภค และผูผลิต โครงสรางตลาด ในระบบเศรษฐกิจ นโยบาย

หลักทางเศรษฐกิจทางดานการเงิน การคลัง และการคา การกําหนด รายไดประชาชาต ิ และการนาํหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใช 

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) 

                    ศึกษาความเปนมาของวิชาจติวิทยา 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) 

                    ศึกษาลักษณะพืน้ฐาน ความเปนมา และลักษณะอารยธรรมของสังคมไทยในภาคเหนือ การ

ผสมผสานทางชาติพันธุ และวฒันธรรม การกลอมเกลาทางสงัคม การควบคุมสงัคม ตลอดจนพัฒนาการของโครงสราง  

หนาที่ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม  กระบวนการทางการเมือง และการปกครอง สามารถวิเคราะหพฤติกรรมทาง

การเมือง สังคม วัฒนธรรม สถานการณปจจบุันและ แนวโนมในอนาคตได 

 

 

 กลุมวิชาภาษา 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษขั้นตน  (Beginning English)      3(2-3-6) 

  ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษและการฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน 

โดยเนนความรู ความเขาใจหลักไวยากรณ เพื่อเปนพื้นฐานการนํามาใช  และเขียนให ถูกตองสําหรับการติดตอสื่อสาร

ในชีวิตประจําวนั การเขียนประโยคสั้น ๆ 

คําอธิบายรายวิชา  
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ENGL 102 ภาษาอังกฤษขั้นกลาง  (Intermediate English)       3(2-3-6) 

วิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษข้ันตน (ENGL 101) 

  ศึกษาโครงสรางประโยคที่มีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด  อาน  เขียน  

และไวยากรณในระดับสูงข้ึน  ฝกการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ และรายละเอียดที่สําคัญ เพื่อความสามารถในการฟง 

พูด อาน และเขียนอยางถูกตอง 

 

ENGL 201 ภาษาอังกฤษขั้นสูง  (Advanced English)          3(2-3-6) 

วิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษข้ันกลาง (ENGL 102) 

  ศึกษาการใชประโยค และฝกการใชทักษะบูรณาการเพื่อการสื่อสารในสถานการณ ตาง ๆ เรียนรู

สํานวนที่ถูกตองในการสนทนา และการเขียน เชน การสัมภาษณเพื่อเขาทํางาน การเลาเร่ืองสั้น 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) 

   ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 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

เทียบบัญญัตไิตรยางศ  ตรรกศาสตรเบื้องตน    และการประยุกตใชในชีวิต ประจาํวัน  ระเบียบ วิธทีางสถิติ  การ

รวบรวมและการนาํเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายขอมลู 

  

 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 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาพ้ืนฐานสําหรับงานสาธารณสุข  3(2-2-5) 

  (Fundamental  Human  Anatomy  and  Physiology  for  Public  Health) 

  โครงสรางหนาที ่กลไกการทํางานของเซลลและเนื้อเยื่อตาง ๆ ในระบบปกคลุม ระบบกระดูก ระบบ

กลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ 

ระบบสบืพนัธุและอวัยวะสัมผสัพิเศษของมนุษย 

PUBH   111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   (Microbiology  and  Parasitology)  3(2-2-5) 

  โครงสราง ลักษณะ สรีรวิทยา คุณสมบัติ และการทาํใหเกิดโรคของจุลินทรีย ปรสิต และแมลง การ

แพรกระจาย การปองกันโรค การทําลาย และการระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค  ความสําคัญของการเก็บสิ่งตรวจ

เพื่อวินิจฉัยโรค การติดเชื้อและปฏิกิริยาโตตอบของภูมิคุมกันในรางกาย 

PUBH   112  การสาธารณสุขเบื้องตน   (Introduction  to  Public  Health)  2(2-0-4) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุขของไทย ความเปนมา แนวคิดของการ

สาธารณสุข ระบบบริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและตางประเทศ ปจจัยที่เก่ียวของกับสุขภาพ ปญหา

สาธารณสุขที่สาํคัญของประเทศไทยและแนวทางการแกไขปญหา ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาต ิและ

แผนงานทีส่ําคัญของการสาธารณสุขไทย 

PUBH   210  ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสขุ   (Biostatistics  for  Public  Health) 3(3-0-6) 

  ขอมูลและตัวอยางของขอมูลทางชีววิทยา โดยเนนทางดานสาธารณสุข การหาสถิติมูลฐานเก่ียวกับ

ขอมูล อัตราสวน สัดสวนและความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลทางดานสาธารณสุขดวยวิธกีารทางสถิติ ไดแก การ

ทดสอบสมมติฐานโดยใช  Z-test, T-test, F-test, X2-test   ทดสอบความสัมพนัธของตวัแปรดวยสหสัมพนัธและ

สมการถดถอย  การวิเคราะหขอมูล   การประยุกตใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูป 

PUBH   211  วิทยาการระบาด   (Epidemiology)      3(3-0-6) 

  ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวทิยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะการเกิด

และการกระจายของโรคและอุบัติภัย การใชเคร่ืองมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การเฝาระวัง การระบาดและ

การสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา หลักการวิทยาการระบาดในการควบคุมและปองกันโรค การประเมินผล

เคร่ืองมือและเคร่ืองทดลอง 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)    2(2-0-4) 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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ความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสาธารณสุข และจุดคุมทนุในการจัดบริการ
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 ประเมนิคุณคาและการทํารายงาน การเลือกสรรหัวขอที่ดําเนินการวิจัยขนาดเล็ก การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลผลขอมลู การเขียนรายงานและการนาํผลงานวจิัยไปใชในการแกไขปญหา
สาธารณสุข 

PUBH   410  การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการเชิงกลยุทธ                3(3-0-6) 

  (Public  Health  Administration  and  Strategic  Management) 

  ความเปนมาระบบบริการสาธารณสุข ความสาํคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาวะ

แวดลอมขององคกร ความสามารถขององคกรสาธารณสุขในการกําหนดทิศทางของการบริหารองคกร ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการวางแผนกลยุทธในการพัฒนางานสาธารณสุข  กลยุทธการบริหาร การวิเคราะหสถานการณ  การกําหนด

ปญหา  วัตถุประสงค  เปาหมาย  กลวิธี  วางแผนโครงการ  การควบคุม  กํากับ  การนิเทศงานและการประเมินผลงาน

ดานสาธารณสุข 

PUBH   411  ภาวะผูนําเพ่ือการพัฒนาชุมชน      3(3-0-6) 

  (Leadership for Community Development) 

                    ลักษณะ ประเภทผูนาํ บุคลกิภาพและจิตลักษณะ สูภาวะผูนําที่เอ้ือตอการพัฒนาทองถ่ิน เทคนิค 

กระบวนการบริหารจัดการ และการประสานงานของผูบริหาร ครอบคลุมไปถึงการวางแผนงาน การจัดองคการ การ

จัดการทรัพยากรมนุษย การสั่งการ การจูงใจ การประสานงาน การควบคุมและพฒันาองคการ 

PUBH   412 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม      2(2-0-4) 

  (Public Health and Environmental Law) 

   หลักการ แนวคิด เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป ความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

สาธารณสุขและการพฒันาคุณภาพชีวิต กฎหมายที่เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย 

กฎหมายเก่ียวกับการอนามัยและสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยและการประยุกตหลักกฎหมายในการปฏิบัตงิาน

สาธารณสุข  

  

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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 กลุมวิชาเอก  
 

PUBH   220  การสงเสริมสุขภาพในชุมชน   (Community Health Promotion)  3(3-0-6) 

                แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับดูแลสุขภาพของชุมชน  การวิเคราะหประเมินภาวะพฤติกรรมสุขภาพ  

ระบบบริการสุขภาพ   นโยบายสาธารณสุขที่สนับสนุนใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ ระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน 

PUBH   221  การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม   (Holistic Health Promotion)  3(3-0-6) 

               แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาพ การวิเคราะห ประเมินภาวะสุขภาพ กลวิธีในการสรางคุณคา 

จิตสํานึกในการสงเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิต ในแตละวัยแบบองครวม การใชหลักประชาสังคม การประยุกตใชทฤษฎีใน

การสงเสริมสุขภาพ การจัดระบบบริการสาธารณสุขทีส่นบัสนุนการสงเสริมสุขภาพ 

PUBH   222  การปองกันและควบคุมโรค 1   (Diseases Prevention and Control I) 3(3-0-6) 

  แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับธรรมชาติของการเกิดโรค สาเหตุของการเกิดโรคติดตอและโรคไมติดตอ ที่

พบบอยในประเทศไทย การติดตอ การแพรกระจายของโรค ลักษณะทางคลินิก การวนิิจฉัย การรักษา ตลอดจนการ

ปองกันและควบคุมโรค การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การปองกันกอนการเกิดโรค การควบคุมโรค และการปองกันการ

เกิดโรคในคร้ังตอไป ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ โรคที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดลอม รวมทั้งโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา 

PUBH   223  การปองกันและควบคุมโรค 2  (Diseases Prevention and Control II) 2(2-0-4) 

วิชาบังคับกอน : การปองกันและควบคุมโรค 1 (PUBH 222)  

 แนวคิด หลักการเก่ียวกับการควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ  สารเสพติด การเฝาระวงัโรค การ

วางแผนในการสอบสวนโรคและการควบคุมปองกันโรค 
 

PUBH   224  การบริบาลเบื้องตนในหนวยบริการปฐมภูมิ  3    3(2-2-5)  

(Basic  Medical  Care  in  Primary  Care  Unit)        

  แนวคิด หลักการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลและกระบวนการประเมินภาวะสขุภาพ 

การตรวจ วินิจฉัย การคัดกรองและการรักษาโรคเบื้องตน การใหคําแนะนํา การสงตอ บทบาท หนาที่ของนัก

สาธารณสุขในการรักษาโรคเบื้องตนในหนวยบริการปฐมภูม ิ การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพ

และการปองกันโรค ในหนวยบริการปฐมภูมิ     
 

PUBH   327  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร       3(3-0-6) 

  (Health Education and Behavioral Science)   

  แนวคิดหลักและขอบเขตของงานสุขศึกษา กลวิธีการทางสุขศึกษา การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ 

กระบวนการวางแผนและการประเมินผลการดาํเนินงานสุขศึกษา ในการพัฒนาอนามัยชุมชน  การใช  การผลิต  การ

บํารุงรักษาสื่อตาง ๆ  ในการดําเนินงานสุขศึกษา หลักการประชาสัมพนัธ การนําหลักการสื่อความหมายและการ

ประชาสัมพนัธมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข การสรางความสัมพันธของบุคคลกับชุมชน การเฝาระวังพฤติกรรม

สุขภาพ การวิจัยและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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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 แนวทางการดําเนินงานและกฎหมายที่เก่ียวของ 

PUBH   331  ระบบประกันสุขภาพ   (Health  Security  System)            2(2-0-4) 

                    แนวคิดและหลักการของการประกันสุขภาพ ววิัฒนาการของการประกันสุขภาพของไทย ระบบ

ประกันสุขภาพของตางประเทศ องคการและหนวยงานที่เก่ียวของกับการประกันสุขภาพ แนวทางในการดําเนนิงาน

และการจัดสรรงบประมาณดานประกันสุขภาพของไทย 

PUBH   333  อนามัยสิ่งแวดลอม   (Environmental  Health)    3(3-0-6) 

  ความหมาย  ขอบเขตและความสําคัญของการอนามัยสิ่งแวดลอม  ความสัมพนัธระหวางสขุภาพ

อนามัยกับสิง่แวดลอม  การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ไดแก 

การสุขาภิบาลอาหาร  การจดัหาน้ําสะอาด  การกําจัดสิ่งขับถาย  การจัดการขยะมูลฝอย  การบําบัดน้าํเสีย  การ

ควบคุมแมลงและสัตวแทะ  การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ 

PUBH   334  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (Occupational Health and Safety) 2(2-0-4) 

  ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนนิงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจากการ

ทํางาน หลักการควบคุมปองกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน  อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  การจัดบริการอา

ชีวอนามัยชุมชน  กฎหมายและบทบัญญัติตาง ๆ  ที่เก่ียวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทบาทหนาที่

ของหนวยงานทีด่ําเนนิงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

PUBH   335  การจัดการสาธารณภัย   (Disaster  Management)    2(2-0-4) 

  ความหมาย ประเภทและสาเหตุของสาธารณภัย ขอบเขตอันตราย ความรุนแรง การวางแผน

ดําเนินการเตรียมรับสถานการณ การควบคุมปองกัน หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภัย

ประเภทตาง ๆ รวมทั้งการฝกปฏิบัติ การจัดเตรียมรวมทั้งการใชเคร่ืองมืออยางงาย 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) 

  การศึกษาคนควางานทางดานสขุภาพ การนาํเสนอและอภิปรายในประเดน็ทางสาธารณสุข โดยใช

กระบวนการสัมมนาเพื่อการพฒันางานสาธารณสุข 

PUBH   428  การบริบาลผูสูงอายุ   (Elderly  Care)       2(2-0-4) 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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  การศึกษาพัฒนาการของผูสูงอายุ   การประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ   แผนและนโยบายของ

ชาติที่เก่ียวของกับผูสูงอายุและการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  ระบบการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทยและนานาชาติและ

บริการผูสูงอายุในทองถ่ิน 

PUBH   429  การดูแลสุขภาพที่บาน   (Home  Health  Care)    2(2-0-4)  

  แนวคิด และความสําคัญของการดูแลสุขภาพที่บาน  การดูแลสุขภาพที่บานกับงาน สาธารณสุขมูล

ฐาน   รูปแบบการบริการ สุขภาพที่บาน  หนวยงานและผูใหบริการดูแลสุขภาพที่บาน     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 ระบบความเชื่อเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและความเจ็บปวย ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล 

สังคมวิทยาการประกอบอาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข 

PUBH   438  การฝกปฏิบัตงิานเสริมสรางวิชาชีพสาธารณสุข      6(3-40-12)  

(Public  Health  Field  Practicum)        

  ฝกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข การบูรณาการวชิาการดานสาธารณสุขเพื่อการสรางเสริม

สุขภาพในชุมชน การวนิิจฉัยชุมชน การวิเคราะหปญหาและการจัดลาํดับความสาํคัญของปญหาสาธารณสุข การ

วางแผน การดําเนนิงานเพื่อแกปญหาและพฒันาสาธารณสุขโดยใหชุมชนมีสวนรวม  การวิจัยชุมชน  การประเมินผล

และการสัมมนาผลการฝกปฏิบตัิงาน 

 

 กลุมวิชาโท  

PUBH   225  จิตวิทยาสุขภาพ   (Health  Psychology)     2(2-0-4) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกายและจิต ในการประยุกตใชทฤษฎีและเทคนิคทางดานจิตวิทยาและ

พฤติกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การปองกันและรักษาสุขภาพจิต    หรือความเจ็บปวยและความ

ผิดปกติที่เก่ียวของกับกาย จิต อารมณ และสังคม  

PUBH   240  การสรางความเขมแข็งของชุมชน   (Community  Empowerment)  2(2-0-4)   

  แนวคิด ทฤษฎีของกลุม พลวัตกลุม ธรรมชาติของกลุม รูปแบบการทํางานเปนทีมที่มีองคประกอบ 

ดานการสื่อความหมาย มนษุยสัมพันธ การพฒันาการ ลักษณะตางๆ ของกลุม การประชุมและปญหาความขัดแยงใน

การทํางานเปนทีม กระบวนการพลวัตกลุมและการทํางานเปนทมี  ปจจัยที่สงเสริมการทํางานเปนทีม 

 

PUBH   326  โภชนาการและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน    2(2-0-4) 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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  (Community  Nutrition  and  Food  Safety  Management) 

  ปญหาทางโภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภค การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน 

ทุพโภชนาการ สุขวิทยาอาหาร การวางแผนงานและการใหโภชนศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภค การสื่อสารทาง

โภชนาการในชุมชน การดําเนนิการโครงการโภชนาการและการประเมินผล 

PUBH   332  การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข       2(2-0-4) 

  (Public Health Consumer Protection) 

 ความหมาย และหลักการของงานคุมครองผูบริโภค สิทธิผูบริโภค การบริหารงานคุมครองผูบริโภค 

คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค อาหาร ยา เคร่ืองสําอาง วัตถุมีพิษ วัตถุอันตราย  การจัดการ

คุมครองสุขภาพ  เทคโนโลยีขอมูลขาวสารเพื่อการเฝาระวังและระบบขอมูลขาวสารในการคุมครองผูบริโภค 

PUBH   341  การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ  (Counseling  in  Health)   2(2-0-4) 

  หลักการ และทฤษฎีความเชื่อทางสุขภาพ ทฤษฎีการใหคําปรึกษา กระบวนการสอนและการให

คําปรึกษาทางสุขภาพ เทคนิคการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ บริการสนเทศทางสขุภาพ ความตองการและปญหาที่

เปนผลกระทบเมื่อเกิดการเจ็บปวย การใหคําปรึกษาและการสอนใหผูรับบริการที่มีปญหาเนื่องจากการเจ็บปวย 

PUBH  342  การสื่อสารและการประชาสัมพันธสาธารณสุข     2(2-0-4) 

  (Communication  and  Public Relation  in  Public  Health) 

                    การประชาสัมพนัธ การพูดในที่ชุมชน เทคนิคและการใชสื่อเพื่อเผยแพรประชาสัมพนัธ การนํา

หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข เพื่อสรางความสัมพนัธกับบุคคลและชุมชน ใน

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายตาง ๆ  

PUBH  344   วิถีไทยและวิถีสุขภาพ        2(2-0-4) 

  (Thai Traditional Ways of Living and Health) 

ลักษณะชาติพันธุของกลุมชนตาง ๆ ในประเทศไทย วิถีชีวิตและการกินอยูอยางไทย อาหารสมุนไพร

ไทย พืชผักพื้นบาน ความเชื่อเก่ียวกับสุขภาพและการเจ็บปวย 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 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี ความรูทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ไปปฏิบัติใหเหมาะสมตรงตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถประยุกตองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไปปฏิบัติจริงได

อยางเหมาะสม 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี ความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผูอ่ืน

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับด ี

4. เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา  
   

ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย :    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration Program 
 

ช่ือปริญญา 

     ภาษาไทย :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  อักษรยอ :    รป.บ.  

          ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Public Administration  อักษรยอ :    B.P.A  

     
โครงสรางหลักสูตร  

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไมนอยกวา          129 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  10 หนวยกิต 

 1.2 กลุมวิชาภาษา     11 หนวยกิต 

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร     6 หนวยกิต 

 1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม      3 หนวยกิต 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา       93 หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน     36 หนวยกิต 

     2.2 วิชาเอก         

 วิชาเอกบังคับ   30 หนวยกิต 

 วิชาเอกเลือก   12 หนวยกิต 

     2.3 วิชาโท     15  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 

 

หลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต *  

∗ หมายเหต ุ: อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30   หนวยกิต  ประกอบดวย 

1.1  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  10  หนวยกิต    หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิคนควา) 

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  (Civilizations and History of Art)         

  หรือ 

2(2-0-4) 

   IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 

2. ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน  (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 

3. LAWS 100 กฎหมายท่ีใชในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 

4. SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 

2(2-0-4) 

5. SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย  (Thai Socio - economics and Politics) 2(2-0-4) 
 

1.2  กลุมวิชาภาษา  11   หนวยกิต 

1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  (English for Daily Life) 2(1-2-4) 

2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 

2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยกุตใช  

(English Skills and Applications) 

2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ 

(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  

(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 

 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   6   หนวยกิต 

1. MATH 100   กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร   

(Mathematical Logic in Daily Activity)    

หรือ 

2(2-0-4) 

   TAPS  100 การคิดและการแกปญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 

2. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 

3. SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 

 

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต  

1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา  จํานวน 2 หนวยกิต 

1. LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 

2. LEEX  100 การเรยีนรูผานประสบการณ  (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 
 

 

 

1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา  จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
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1. PEHR  101 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 

2. PEHR  104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 

3. PEHR  105 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 

4. PEHR  106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 

5. PEHR  110 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 
 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน  93  หนวยกิต  ประกอบดวย 

 2.1 วิชาแกน   36  หนวยกิต 
 1. PUBA  101 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐศาสตร (Introduction to Political Science)  3(3-0-6) 

 2. PUBA  102 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

   (Introduction to Public Administration)  

3. PUBA  103    หลักการบริหารและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

                  (Principles of Administration and Organization Behavior)    

4. PUBA  203   กฎหมายปกครอง   (Administrative Law)            2(2-0-4)  

5. PUBA  204    การคลังสาธารณะและการคลังทองถ่ิน    3(3-0-6) 

    (Public Finance and Local Finance)    

6. PUBA  205    กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง 2(2-0-4)

    (Constitution Law and Election Law)   

7. PUBA  206    การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร 3(3-0-6) 

                   (Strategic Human Resource Administration) 

8. PUBA  207    การบริหารและการปกครองทองถ่ินไทย 2(2-0-4) 

(Local Government and Administration) 

9. PUBA  208    ระบบบรหิารราชการไทย  (Thai Administrative System) 3(3-0-6) 

10. PUBA  209   การบริหารเชิงยุทธศาสตร  (Strategic Administration) 3(3-0-6) 

11. PUBA  301  จริยธรรมผูบริหาร (Ethics for Administrator)      3(3-0-6) 

12. PUBA  303    การวิเคราะหเชิงปรมิาณเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการ 3(3-0-6) 

       (Quantitative Analysis for Decision Making) 

13. PUBA  304   การวิจัยทางสังคมศาสตร  (Social Science Research) 3(3-0-6) 
         

 2.2  วิชาเอก   42  หนวยกิต 

  วิชาเอกบังคับ   จํานวน  30  หนวยกิต 
 1.  PUBA  332 สถานการณโลกปจจุบัน  (Current World Issues)  3(3-0-6) 

 2.  PUBA  334 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

   (International Political Economy)  

 3.  PUBA  345 การบริหารการพัฒนา  (Development Administration ) 3(3-0-6) 

 4.  PUBA  346 หลักการและกลยุทธการบริหารทองถ่ิน 3(3-0-6) 

   (Principles and Strategies of Local Administration) 

 5.  PUBA  347 กฎหมายอาญา 1  (Criminal Law I) 3(3-0-6) 

 7.  PUBA  348 กฎหมายอาญา 2  (Criminal Law II) 3(3-0-6) 

 6.  PUBA  361 นโยบายสาธารณะ (Public Policy)  3(3-0-6) 
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 8.  PUBA  434 การบริหารภาครัฐแนวใหม  (New Public Administration) 3(3-0-6) 

 9.  PUBA  445 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร   (Strategies Project Administration)  3(3-0-6) 

  10. PUBA  484 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร  (Seminars in Public Administration)  3(3-0-6) 
 

 

 วิชาเอกเลือก   จํานวน  12  หนวยกิต 
 

1. PUBA  311   ยุทธศาสตรการปกครองทองถ่ิน  (Strategy of Local Government)          3(3-0-6) 

2. PUBA  312   ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีทองถ่ินเชิงบูรณาการ                 3(3-0-6) 

    (Strategy for Integrated Local Area Development Planning)  

3. PUBA  313    เศรษฐกิจชนบท (Rural Economy) 3(3-0-6) 

4. PUBA  333   การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

    (Natural Resource and Environment Administration) 

5. PUBA  335   ไทยกับความสัมพันธประเทศเพ่ือนบาน                                3(3-0-6) 

    (Relationship between Thailand and its Neighboring Countries) 

6. PUBA  336   กฎหมายลักษณะพยาน  (Law of Evidence)   3(3-0-6) 

7. PUBA  337   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   (Law of Criminal Procedure)    3(3-0-6) 

8. PUBA  341   การวางแผนกําลังคนและการสรรหา  (Manpower Planning and Sourcing)   3(3-0-6) 

9. PUBA  342   การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร                                   3(3-0-6) 

   (Strategies for Human Resource Development) 

10. PUBA  343 การบริหารคาตอบแทน  (Compensation  Administration) 3(3-0-6) 

11. PUBA  344 การประเมินผลการปฏิบัติงาน   (Performance Evaluation) 3(3-0-6) 

12. PUBA  355  หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน                                          3(3-0-6) 

   (Principles and Community Development Planning) 

13. PUBA  399    การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                                                2(2-0-4) 

   (Preparation for Co – operative Education) 

14. PUBA  411  นวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่นแปลง   3(3-0-6)  

    (Innovation and Change Management) 

15. PUBA  412    การจัดการวิสาหกิจชุมชน  (Management of Community Enterprises) 3(3-0-6) 

16. PUBA  413   สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  (Peace Study for Local Development)  3(3-0-6) 

17. PUBA  442    แรงงานสัมพันธ  (Labor Relations)                       3(3-0-6) 

18. PUBA  443  การพัฒนาองคการ  (Organization Development) 3(3-0-6) 

19. PUBA  463  ระบบสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร                            3(3-0-6) 

   (Information System in Public Administration) 

20. PUBA  499   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education) 7(0-40-0) 

2.3  วิชาโท 15    หนวยกิต  

         ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากกลุมวิชาโทที่เปดสอนจากสาขาหรือคณะตางๆใน  มหาวิทยาลัยเนชั่น โดย

ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา   

 

3. วิชาเลือกเสรี    6    หนวยกติ 
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        ใหเลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวโดยการ

เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา  

 หมายเหตุ :  

1. ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเปนไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได  หรือมีคุณสมบัติไมครบถวนตาม

มาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ใหนักศึกษาเรียนวิชาเอกเลือกจํานวน 9 หนวยกิต เปนการ

ทดแทน  หรือ 

2. ในกรณีที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา PUBA 399 และ  

PUBA 499 รวม 9 หนวยกิต และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกขางตนอีก 3 หนวยกิต 

 
  กลุมวิชาโท 

 นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ๆ สามารถเลือกกลุมวิชาโทรัฐประศาสนศาสตร ตามท่ีหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดไวดังนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
  

1. PUBA  102 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร  

(Introduction to Public Administration) 

3(3-0-6) 

2. PUBA  208 ระบบบรหิารราชการไทย  (Thai Administration System) 3(3-0-6) 

3. PUBA  301 จริยธรรมผูบริหาร (Ethics for Administrator) 3(3-0-6) 

4. PUBA  361        นโยบายสาธารณะ  (Public Policy)     3(3-0-6) 

5. PUBA  445       การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร   (Strategies Project Administration)                                      3(3-0-6) 

 

 

แผนการศึกษา แบงออกเปน 2 แผน คือ 

       1. แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาเอกเลือก 

       2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  

           แผนการศึกษาชั้นปท่ี 1 และ 2  ท้ัง 2 แผนการศึกษา ใชแผนการศึกษาเดียวกัน โดยมีความแตกตาง

กัน ตั้งแตชั้นปท่ี 3 เปนตนไป 

           
 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  :  แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาเอกเลือก 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   
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 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 2 

LAWS 100 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน 2  CIVIL 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  หรือ IPHI  100 หรือ  ปรัชญาชีวิต  

SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 2  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ 2  MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 2 

PUBA 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐศาสตร 3  หรือ  TAPS 100 หรือ  การคิดและการแกปญหา  

PUBA 102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐประศาสนศาสตร 3  PEHR … การออกกําลังกาย 1 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3  SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2 

    TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2 

    PUBA 103 หลกัการบริหารและพฤติกรรมฯ 3 

    XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 18   รวม 18 
 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอฯ 3 

ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  PUBA 204 การคลังสาธารณะและการคลังทองถ่ิน 3 

SCIE 100 สิ่งแวดลอมกบัชีวิต 2  PUBA 205 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ัง 2 

PUBA 203 กฎหมายปกครอง 2  PUBA 208 ระบบบริหารราชการไทย 3 

PUBA 206 การบริหารทรัพยากรมนษุยเชิงยุทธศาสตร 3  PUBA 301 จริยธรรมผูบริหาร 3 

PUBA 207 การบริหารและการปกครองทองถ่ินไทย 2  PUBA 303 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการวินิจฉัยฯ  3 

PUBA 209 การบริหารเชิงยุทธศาสตร 3  XXXXXXX วิชาโท 2 3 

XXXXXXX วิชาโท 1 3     

 รวม 19   รวม 20 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

PUBA 304 การวิจัยทางสังคมศาสตร 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทาํงาน(*ไมนับหนวยกิต) 2* 

PUBA 332 สถานการณโลกปจจุบัน 3  PUBA 334 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ 3 

PUBA 345 การบริหารการพัฒนา 3  PUBA 361 นโยบายสาธารณะ 3 

PUBA 346 หลกัการและยุทธศาสตรการบริหารทองถ่ิน 3  PUBA 348 กฎหมายอาญา 2 3 

PUBA 347 กฎหมายอาญา 1 3  PUBA …… วิชาเอกเลือก 1 3 

XXXXXXX วิชาโท 3 3  XXXXXXX วิชาโท 4 3 

 รวม 18   รวม 15 
 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
PUBA …… วิชาเอกเลือก 2 3  PUBA 434 การบริหารภาครัฐแนวใหม 3 

PUBA …… วิชาเอกเลือก 3 3  PUBA 445 การบริหารโครงการเชิงยทุธศาสตร 3 

PUBA …… วิชาเอกเลือก 4 3  PUBA 484 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3 

XXXXXXX วิชาโท 5 3     
       

 รวม 12   รวม 9 
 

แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    :    แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 1   
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 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  2  ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 2 
LAWS 100 กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน 2  CIVIL 100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป 2 

LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1  หรือ IPHI 100 หรือ  ปรัชญาชีวิต  

SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 2  LEEX 100 การเรียนรูผานประสบการณ 1 

THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ 2  MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร 2 

PUBA 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐศาสตร 3  หรือ  TAPS 

 

หรือ  การคิดและการแกปญหา  

PUBA 102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐประศาสนศาสตร 3  PEHR … การออกกําลังกาย 1 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3  SOCI 101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2 

    TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2 

    PUBA 103 หลกัการบริหารและพฤติกรรมฯ 3 

    XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 
       

 รวม 18   รวม 18 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

ECON 100 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอฯ 3 
ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช 2  PUBA 204 การคลังสาธารณะและการคลังทองถ่ิน 3 

SCIE 100 สิ่งแวดลอมกบัชีวิต 2  PUBA 205 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกต้ัง 2 

PUBA 203 กฎหมายปกครอง 2  PUBA 208 ระบบบริหารราชการไทย 3 

PUBA 206 การบริหารทรัพยากรมนษุยเชิงยุทธศาสตร 3  PUBA 301 จริยธรรมผูบริหาร 3 

PUBA 207 การบริหารและการปกครองทองถ่ินไทย 2  PUBA 303 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการวินิจฉัยสงัการ       3 

PUBA 209 การบริหารเชิงยุทธศาสตร 3  XXXXXXX วิชาโท 2 3 

XXXXXXX วิชาโท 1 3     

 รวม 19   รวม 20 
 

  นักศึกษาชั้นปท่ี 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวย

 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 
PUBA 304 การวิจัยทางสังคมศาสตร 3  COMP 300 คอมพิวเตอรเพ่ือการทาํงาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 
PUBA 332 สถานการณโลกปจจุบัน 3  PUBA 334 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ 3 

PUBA 345 การบริหารการพัฒนา 3  PUBA 361 นโยบายสาธารณะ 3 

PUBA 346 หลกัการและยุทธศาสตรการบริหารทองถ่ิน 3  PUBA 348 กฎหมายอาญา 2 3 

PUBA 347 กฎหมายอาญา 1 3  PUBA …… วิชาเอกเลือก 1 3 

XXXXXXX วิชาโท 3 3  PUBA 399 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 2 

    XXXXXXX วิชาโท 4 3 

 รวม 18   รวม 17 
 
 

      นักศึกษาชั้นปท่ี 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

PUBA 499 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  7  PUBA 434 การบริหารภาครัฐแนวใหม 3 
    PUBA 445 การบริหารโครงการเชิงยทุธศาสตร 3 

    PUBA 484 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3 

    XXXXXXX วิชาโท 5 3 
       

 รวม 7   รวม 12 

 

 

 

 
คําอธิบายรายวิชา  
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  10 หนวยกิต 

CIVI 100  อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป  (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                     ศึกษาความเปนมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวตัศิาสตรศิลปะสมัยโบราณ 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 ทางปรัชญาจากยคุกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม 

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) 
              ศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง  ที่มา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม และ

กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
 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                                   2(2-0-4) 
                    (ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 
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                 ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุมอาเซียนที่มีความสัมพันธกับ

พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุม การเปนประชาคมอาเซียน ปญหาที่เกิดข้ึนและแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมอืงอาเซียนและโลก 
              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)

  ศึกษาพื้นฐานทางสงัคม 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ    2(1-2-4) 

 (English for Effective Communication)                             

 ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากข้ึน โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด อาน 

เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงข้ึน 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

ปจจุบนัอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล         

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออยางมืออาชีพ   3(1-4-4) 

(English for Professional Communication and Presentations) 

ศึกษาและฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการสื่อสารและการนาํเสนอ

อยางมืออาชีพในหัวขอและสถานการณที่เก่ียวกับสาขาของผูเรียน พรอมทั้งศึกษาเร่ืองคําศัพทและสํานวนตาง 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 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ     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  คอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน  (Computer for Working)        2(1-2-4)   

  เงื่อนไข          - ไมนับหนวยกิต 

 - ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชัน้ปที ่3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ e-learning 

     - ระดับผลการเรียนเปน S หรือ U 

                    ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน การใชโปรแกรมประมวลผลคํา การใชโปรแกรมส
เปรตชีท การใชโปรแกรมนาํเสนองาน 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   กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชงิคณิตศาสตร                   2(2-0-4) 

           (Mathematical Logic in Daily Activity) 

          ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การเทียบ

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 decision-
making. 

หรือ 

TAPS 100  การคิดและการแกปญหา    (Thinking and Problem Solving)          2(2-0-4) 

                    ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เคร่ืองมือในการคิดและการแกไขปญหาเชิง

ตรรกศาสตร  การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสนิใจ 
                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)    

 ศึกษาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอชีวิต ประจําวัน 

และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับบุคคล ทองถ่ินและสากล 
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 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจาํวัน (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) 

                     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 การเรียนรูผานระสบการณ   (Learning by Experiences)   1(0-3-2) 

                    ศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาความรู  ทักษะดาน

อาชีพ  จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มปีระสบการณ

ในเร่ืองตาง 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 กิจกรรมเขาจังหวะเพ่ือสุขภาพ (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 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (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 กอลฟเพ่ือสุขภาพ  (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 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ (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 วายนํ้าเพ่ือสุขภาพ  (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)  3(3-0-6) 
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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)  

           ศึกษาความหมาย แนวความคิดและขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธกับวิชา

สังคมศาสตรอ่ืนๆ 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 

ความเก่ียวพันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง และ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ขอมูลขาวสารทางราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่

                  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 และการคลังทองถ่ิน 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, constitution-

making, 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 

สมรรถนะกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย การเรียนรูของบุคคลและกลุม ปฏิสัมพันธภายในองคการการ

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 ของการปกครองทองถ่ิน รูปแบบและหนาที่ของการปกครองทองถ่ิน การควบคุมจากสวนกลาง 

การมีสวนรวมของประชาชน ปญหาและลูทางในอนาคตของการปกครองทองถ่ินของไทย 

          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 การบริหารราชการไทยในเร่ืองปรัชญาแนวความคิด 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 

ตลอดจนการนําเคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกร  

                  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)            

 ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับผูบริหาร ความสัมพันธของผูบริหารกับบุคคล กลุมบุคคลในองคการ 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     การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการ                   3(3-0-6)        

  (Quantitative analysis for Decision Making) 

         ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการตัดสินใจเชิงสถิติ 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 และข้ันตอนในการทํา

วิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กําหนดวัตถุประสงค ตั้งสมมุติฐาน ออกแบบงานวิจัย การ

สรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 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

ความขัดแยงที่เกิดข้ึน 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) 

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจและ

การเมืองระหวางประเทศตั้งแตสงครามโลกคร้ังที่ 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) 

 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในระดับทองถ่ิน รูปแบบและโครงสรางของกระบวนการบริหาร

ปกครองทองถ่ิน กระบวนทัศนใหมของการบริหารทองถ่ิน กระบวนการบริหารทองถ่ินที่เนนผลงาน การตัดสินใจและ

การบริหารความขัดแยงในกระบวนการบริหาร  ขอมูลขาวสารกับการบริหารระดับทองถ่ิน คุณภาพการบริการ

สาธารณะของหนวยปกครองทองถ่ิน การวิเคราะหระบบบริหารปกครองทองถ่ิน 

  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) 

 ศึกษาความผิดทางอาญาแตละลักษณะตั้งแตความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร 

ความผิดเก่ียวกับการปกครอง ความผิดเก่ียวกับการยุติธรรม ความผิดเก่ียวกับศาสนา ความผิดเก่ียวกับการกอใหเกิด

ภยันตรายตอประชาชน ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเก่ียวกับเพศ ความผิดเก่ียวกับชีวิตและ

รางกาย ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเก่ียวกับทรัพย 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) 

        ศึกษาความสัมพันธเชงิระบบของโครงการ 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 การบริหารทองถ่ิน 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)  

          ศึกษาแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรในระดับทองถ่ิน ความสัมพันธเชิงสถาบันของระบบการบริหาร

ระดับทองถ่ิน ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหารนโยบาย  แผน การคลังและการบริหารที่เนนผลงาน การบริการ

สาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของหนวยปกครองสวน

ทองถ่ินจากกรณีศึกษา 

          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     ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ทองถิ่นเชิงบูรณาการ                    3(3-0-6) 

(Strategy for Integrated Local Area Development Planning) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิวัฒนาการของการนํายุทธศาสตรระดับชาติมาใชในการวางแผน

พัฒนาพื้นที่ทองถ่ินเชิงบูรณาการ รวมทั้งวิเคราะหรูปแบบ ปญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึน ตลอดจนยุทธศาสตรการ

วางแผนพัฒนาพื้นที่ทองถ่ินที่สําคัญในปจจุบัน 

 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) 

 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจของชนบท ลักษณะทรัพยากรที่มีอยู สถาบันทางเศรษฐกิจที่มีการตั้งเปน

ทางการ และสถาบันนอกระบบในชนบท การผลิตในภาคการเกษตรและกิจกรรมอ่ืนๆ 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      ไทยกับความสัมพันธประเทศเพ่ือนบาน                                        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)  

         ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานและ

บทบัญญตัิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 

          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 อํานาจพนกังานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงเก่ียวเนื่องกับ

คดีอาญา หมายเรียก และหมายอาญา จบั ขัง จาํคุก คน ปลอยชั่วคราว และการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาชัน้ตน อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและ

คาธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนโทษเบา และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 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

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางแรงจูงใจ พลวัตรกลุม เทคนิคการฝกอบรม และการสรางขีด

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

กําหนดคาตอบแทน การวิเคราะหและประเมินคางาน การสํารวจและวิเคราะหโครงสรางคาจางและเงินเดือน 

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   การประเมินผลการปฏิบตัิงาน   (Performance Evaluation)      3(3-0-6)  

        ศึกษาแนวความคิด ความหมาย ของคําวาผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานวิธีการใช

แบบทดสอบการประเมินความถูกตองและความเชื่อถือไดของการวัดและทดสอบตางๆ เพื่อนําไปใชในกระบวนการ 

เลือกสรรการบรรจุแตงตั้งและการพิจารณาความดีความชอบ การวัดผลงาน และการตั้งเกณฑพิจารณาความดี

ความชอบเพื่อเลื่อนข้ันหรือเลื่อนตําแหนง 

       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

ทองถ่ินตองเปลี่ยนแปลงวิธีบริหารจัดการใหสอดคลองกับนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา โดยใชเทคนิคและ

การตัดสินใจที่ทันตอสถานการณ เพื่อใหองคกรทองถ่ินทุกรูปแบบพัฒนาไปสูองคการแหงคุณภาพ 

        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 

ชุมชนทองถ่ิน 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   สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (Peace Study for Local Development)  3(3-0-6) 

        ชุมชนทองถ่ินกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการ และ กระบวนการสรางการมีสวนรวม

ของสาธารณะชน ปรัชญา ทฤษฎีสันติศึกษา และความขัดแยง ทักษะการเจรจา ทักษะการตอรอง และการไกลเกลี่ย 

การอํานวยความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ กลยุทธและกลวิธีในการจัดการความขัดแยง วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินกับการสรางสมานฉันท 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)  

        การปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนา ประสบการณสังเกตการณ 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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• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

              สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หลักสตูรระดับปริญญาโท 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  199 - 

  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหเปนบุคลากรระดับนักบริหารมืออาชีพ  

2. เพื่อสรางเสริมทักษะดานการบริหารจัดการ ใหสามารถแขงขันกับธุรกิจอ่ืนๆ ไดทั้งในและ

ตางประเทศ  

3.  เพื่อสรางผูนําที่มีความเชี่ยวชาญ และมีจรรยาบรรณทางดานธุรกิจตอสังคมและตอประเทศชาติ 

ใหเปนผูที่มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค มองการณไกล เขาใจสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  

4.  เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาดวยความรูที่ถูกตอง ทันเหตุการณปจจุบันไดโดยตรงจากมืออาชีพที่เปน

ผูทรงคุณวุฒิ และใหสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ 
 

 

ช่ือหลักสูตร  

         ภาษาไทย     :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  

           ภาษาอังกฤษ   :  Master of Business Administration Program  
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

                 ชื่อยอ   :        บธ.ม. 

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Master of Business Administration   

               ชื่อยอ   :       M.B.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสรางหลักสูตร 

หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต*   

∗ หมายเหต ุ: อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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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   30  หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา            -  หนวยกิต 

3) วิทยานพินธ                         12  หนวยกิต 

1) หมวดวิชาหลัก  11  วิชา           27  หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา         9  หนวยกิต 

3) การคนควาอิสระ              6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42  หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต 

 

 

 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร แยกตามแผนการศึกษา ดังนี้ 
 

 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)  มีหนวยกิตตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต ดังนี้  

 หมวดวิชาหลัก  ประกอบดวย 12 รายวิชา หนวยกิตรวม   30  หนวยกิต  

1.  ACCT 510 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)     3(3-0-6) 

2.  BUSI  510 การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

                       (Research for Planning and Business Decisions)    

3.  ECON  510  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ (Managerial Economics) 3(3-0-6) 

4.  FINA  510   การจัดการดานการเงิน (Financial Management) 3(3-0-6) 

5.  MKTG  510 การจัดการการตลาดสมัยใหม (Modern Marketing Management) 3(3-0-6) 

6.  MGMT  510  การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)        3(3-0-6) 

7.  MGMT  511 การจัดการดานปฏิบัติการ (Operations Management)  3(3-0-6) 

8.  MGMT  512 การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ 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     ศาสตรและศลิปของการจดัการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 1(1-0-2) 

    (Art and Science of Managing Conflict and Negotiation) 

12. MGMT 516  การจัดการกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise Management) 1(1-0-2) 

 

 วิทยานิพนธ     ประกอบดวย 1 รายวิชา มีหนวยกิตรวม  12  หนวยกิต  

      BUSI  592 วิทยานิพนธ  (Thesis)      12 หนวยกิต     

     

 

 แผนการศึกษา แผน ข   (ไมมีวิทยานิพนธ)     มีหนวยกิตตลอดหลักสูตร 42 หนวยกิต ดังนี้  
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 หมวดวิชาหลัก  ประกอบดวย 11 รายวิชา หนวยกิตรวม   27  หนวยกิต  
1.  ACCT  510 การบัญชีเพ่ือการจดัการ  (Managerial Accounting)             3(3-0-6) 

2.  BUSI  510 การวิจัยเพ่ือการวางแผนและตัดสนิใจทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

   (Research for Planning and Business Decisions)     

3.  ECON  510  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจดัการ  (Managerial Economics) 3(3-0-6) 

4.  FINA  510   การจัดการดานการเงิน  (Financial Management) 3(3-0-6) 

5.  MKTG  510  การจัดการการตลาดสมยัใหม  (Modern Marketing Management) 3(3-0-6) 

6.  MGMT  510  การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 3(3-0-6) 

7.  MGMT  511 การจัดการดานปฏิบัติการ (Operations Management) 3(3-0-6) 

8.  MGMT  512   การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

    (Human Resource Management Leadership and Organizational Behavior) 

9.  MGMT  514 จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององคกรธุรกิจ (Ethics and Corporate Governance) 1(1-0-2) 

10. MGMT  515    ศาสตรและศิลปของการจดัการความขัดแและการเจรจาตอรอง 1(1-0-2) 

   (Art and Science of Managing Conflict and Negotiation) 

11. MGMT  516      การจัดการกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise Management) 1(1-0-2) 

  

 หมวดวิชาเลือก   

สําหรับแผนการศึกษา แผน ข จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  9 หนวยกิต  

นักศึกษาจะตองเลือกจากรายวิชาในแตละกลุมวิชาใดก็ได ดังตอไปน้ี  
 

กลุมวิชาทางดานการเงิน  (Finance)  
1.  FINA  520   ตลาดเงินและตลาดทุน  (Money and Capital Markets) 2(2-0-4) 

2. FINA  521   การวิเคราะหการลงทุน  (Investment Analysis)      2(2-0-4) 

3.  FINA 522 การประเมินราคาสินทรัพย  (Asset Valuation) 2(2-0-4) 

4.  FINA  523  สถาบันการเงิน  (Financial Institutions) 2(2-0-4) 

5.  FINA  524   ตราสารอนุพันธ  (Derivatives)    2(2-0-4) 

6.  FINA  525 การประกันภัย  (Insurance) 2(2-0-4) 

7.  FINA  526 การควบรวมกิจการ  (Merger and Acquisition) 2(2-0-4) 

8.  FINA  527   การจัดการการเงินระหวางประเทศ  (International Financial Management) 2(2-0-4) 

9.  FINA  528 สัมมนาทางดานการเงิน  (Seminar in Finance)             3(3-0-6)  
 

กลุมวิชาทางดานการตลาด  (Marketing)  

 1.  MKTG   530     กลยุทธผลิตภณัฑและราคา  (Product and Price Strategy)   2(2-0-4) 

 2.  MKTG   531     กลยุทธการขายและการจัดจาํหนาย  (Sales and Distribution Strategy) 2(2-0-4) 

 3.  MKTG  532  กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  2(2-0-4) 

    (Integrated Marketing Communication Strategy) 

 4.  MKTG  533  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค  (Consumer Behavior Analysis)  2(2-0-4) 

 5.  MKTG  534  กลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมยัใหม 2(2-0-4) 

    (Marketing Strategies Through New Media) 

 6.  MKTG  535 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจดัการเทคโนโลยสีมัยใหม 2(2-0-4) 

   (Electronic Commerce and Modern Technology Management)  
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7.  MKTG  536 การจัดการกิจกรรมการตลาด  (Event Marketing Management) 2(2-0-4) 

8.  MKTG  537 ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 2(2-0-4) 

9.  MKTG  538 สัมมนาทางการตลาด  (Seminar in Marketing)                3(3-0-6)  

   

กลุมวิชาทางดานการจัดการท่ัวไป (General Management)  

1.  MGMT  540  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  (Management Information System) 2(2-0-4) 

2.  MGMT  541 การประกอบการและการสรางสรรคเชิงธุรกิจ  2(2-0-4) 

      (Entrepreneurship and Creativity in Business)   

3.  MGMT  542 ความเสีย่งและการจัดการในสภาวะวิกฤต  (Risk and Crisis Management) 2(2-0-4) 

4.  MGMT  543 การจัดการขามวัฒนธรรม  (Cross-cultural Management) 2(2-0-4) 

5.  MGMT  544 การจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management) 2(2-0-4           

6.  MGMT  545 องคการแหงการเรยีนรูและการจัดการความรู 2(2-0-4) 

   (Learning Organization and Knowledge Management) 

7.  MGMT  546 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) 2(2-0-4) 

8.  MGMT  547 การจัดการความตอเน่ืองของธุรกิจ  (Business Continuity Management 2(2-0-4) 

9.  MGMT  548 สัมมนาทางการจัดการ  (Seminar in Management)      3(3-0-6) 
 

กลุมวิชาทางดานการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Management) 
1.  BUSI  550    บริบทเศรษฐกิจของประเทศไทย  (Thailand in Global Economic Context) 2(2-0-4) 

2.  BUSI  551  การจัดการธุรกิจในภมูิภาคอาเซียน  (Business Management in ASEAN) 2(2-0-4) 

3.  BUSI  552  การจัดการธุรกิจในประเทศจีน ญีปุ่น และเกาหลีใต 2(2-0-4) 

   (Business Management in China, Japan and South Korea) 

4.  BUSI  553  การจัดการธุรกิจในประเทศอินเดยีและเอเชียใต  2(2-0-4) 

   (Business Management in India and South Asia) 

5.  BUSI  554  การจัดการธุรกิจในประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด 2(2-0-4) 

   (Business Management in Australia and New Zealand) 

6.  BUSI  555  การจัดการธุรกิจในเขตการคาเสรอีเมริกาเหนือ 2(2-0-4) 

   (Business Management in North America Free Trade Agreement) 

7.  BUSI  556  การจัดการธุรกิจในกลุมประเทศลาตินอเมริกา  2(2-0-4)  

   (Business Management in Latin America)   

8.  BUSI  557  การจัดการธุรกิจในกลุมประเทศแอฟริกา  (Business Management in Africa) 2(2-0-4) 

9. BUSI  558 กลยุทธการตลาดระหวางประเทศ  (International Marketing Strategy    2(2-0-4) 

10. BUSI  559 สัมมนาทางดานการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

   (Seminar in International Management)  

 

 การคนควาอิสระ  

      BUSI   591   การคนควาอิสระ  (Independent Study)   6 หนวยกิต  

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 แผน ก แบบ ก  (2) แบบทําวิทยานิพนธ 
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ปท่ี ภาคการศึกษาท่ี วิชา หนวยกิต 

  1 1 ECON  510   เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ 

MKTG  510   การจัดการการตลาดสมัยใหม 

ACCT   510   การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

MGMT 515   ศาสตรและศิลปของการจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง              

FINA   510    การจัดการดานการเงิน 

3 

3 

3 

1 

3 

รวม 13 

2 MGMT 512  การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ              

MGMT 511  การจัดการดานการปฏิบัติการ 

BUSI   510  การวิจัยธุรกิจเพ่ือการวางแผนและตัดสนิใจทางธุรกิจ               

MGMT 516  การจัดการกิจการเพ่ือสังคม 

MGMT 514  จริยธรรมและธรรมาภิบาลองคกรธุรกิจ 

MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

รวม 14 

2 1 MGMT 513  สัมมนาธุรกิจ 

BUSI    592  วิทยานิพนธ 

3 

12 
 รวม 15 
 รวมท้ังสิ้น 42 

 

 แผน ข แบบไมทําวิทยานิพนธ 

ปท่ี ภาคการศึกษาท่ี วิชา หนวยกิต 

1 1 ECON  510  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ 

MKTG  510  การจัดการการตลาดสมัยใหม 

ACCT   510  การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

MGMT 515  ศาสตรและศิลปของการจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 

FINA   510   การจัดการดานการเงิน 

3 

3 

3 

1 

3 

รวม 13 

2 MGMT 512  การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ 

MGMT 511  การจัดการดานการปฏิบัติการ 

BUSI   510   การวิจัยธุรกิจเพ่ือการวางแผนและตัดสนิใจทางธุรกิจ 

MGMT 516  การจัดการกิจการเพ่ือสังคม 

MGMT 514  จริยธรรมและธรรมาภิบาลองคกรธุรกิจ 

MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

รวม 14 

2 1 วิชาเลือก  

BUSI  591    การคนควาอิสระ 

9 

6 

 รวม 15 

 รวมท้ังส้ิน 42 
การสอบประมวลผลความรอบรูขอเขียนและปากเปลา 

(Written Oral Comprehensive Examination) 

 

 
 

คําอธิบายรายวิชา  
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ACCT  510      การบัญชีเพ่ือการจัดการ  (Managerial Accounting)           3(3-0-6) 

บทบาทของผูบริหารและนักบญัชีในองคกรศึกษา   การนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวางแผน

ดําเนินการและควบคุม การวิเคราะหและการจัดการระบบขอมูลรายงานทางการเงินตลอดจนการวิเคราะหตนทนุ 

ตนทุนมาตรฐาน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ และกําไร การประยุกตตนทุนทางการบัญชีไปสูปญหา

การตัดสินใจทางธุรกิจ การตัดสินใจเลือกวิธีการดาํเนินงานตางๆ เก่ียวกับการลงทุน การบัญชีตามความ

รับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน การงบประมาณ  ระบบการควบคุมของฝายจัดการ การวัดและ

ประเมินผลการดาํเนินงาน การคํานวณจายคาตอบแทนที่จูงใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห

กรณีศึกษาประกอบความเขาใจเพื่อการประยุกตใชในธุรกิจจริง 

  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   การวิจัยเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ     3(3-0-6) 

     (Research for Planning and Business Decisions)      

ศึกษาการวิเคราะหเชิงปริมาณ  ศึกษาแนวคิดสถิติเพื่อการวิจัย หลักการ รูปแบบ ข้ันตอน 

กระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมการเขียนโครงการวจิัย 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 บริบทเศรษฐกจิของประเทศไทย  (Thailand in Global Economic Context) 2(2-0-4) 

ศึกษาบริบทดานการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก     การ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี นโยบายเศรษฐกิจมหภาค และการปรับตัวในระดับกิจการ

ของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ และความเชื่อมโยง

ดานการเงินระหวางประเทศที่มีความเก่ียวของกับวัฏจักรธุรกิจ 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. 
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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 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 India and South Asia.   
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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) 2(2-0-4) 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของตลาดระหวางประเทศ และการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มี

ผลกระทบตอการตัดสินใจเก่ียวกับตลาดระหวางประเทศ 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 ปจจัยที่เก่ียวของกับธุรกิจระหวางประเทศ ดานเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภาษีและวัฒนธรรมตางๆ ศึกษา

การวางแผนกลยุทธ และการดําเนินการทางการตลาดและการเงินระหวางประเทศ สัมมนาเร่ืองกฏหมายระหวาง

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. 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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BUSI  591  การคนควาอิสระ (Independent Study)              6 หนวยกิต 

ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใหนักศึกษานําความรู ความสนใจมาศึกษาถึงปญหาทางธุรกิจหรือ

โอกาสทางธุรกิจ และเลือกหัวขอเพื่อทําการคนควาโดยการตอยอดจากงานวิจัยเดิมหรือสรางสรรคผลงานใหม โดย

เลือกรูปแบบในการจัดทําและนําเสนอในลักษณะงานวิจัย กรณีศึกษาหรือ แผนธุรกิจไดอยางอิสระ โดยใหนักศึกษา

จัดทําเปนรูปเลมในรูปแบบที่ถูกตอง เนื้อหามีความเชื่อมโยงสัมพันธกับหลักการและเหตุผลในการศึกษา หลักทฤษฎีที่

อางอิงจากตํารา วารสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ การเลือกเคร่ืองมือ วิธีการดําเนินการ การวิเคราะหผลการศึกษา 

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  เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ  (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 การดําเนนินโยบาย

เศรษฐกิจ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสัน้ ระยะยาว ประยุกตเศรษฐกิจไทย ลกัษณะ

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) 

ศึกษาปรัชญาการจัดการดานการเงินของธุรกิจ หลักการวิเคราะห หลักการตัดสินใจ 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 

กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวกับ    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 เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใชในการ

วิเคราะหการลงทุน การวางแผนการลงทุน ทางเลือกและชองทางในการลงทุน  ศึกษาการลงทุนทางการเงิน แนว

ทางการลงทุน กลยุทธในการลงทุน ศึกษาการบริหารงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) คุณสมบัติและหนาที่

ของนักลงทุนสัมพันธ เคร่ืองมือที่ใชในการสื่อสารและการประเมินผลงานของนักลงทุนสัมพันธ 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 ข้ันตอนในการประเมินสินทรัพย ศึกษากรณีศึกษาที่เก่ียวของ  

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 และหลักการอ่ืนๆ 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 

เคร่ืองมือทางการเงิน ประเภทและชนิดตางๆ ของสัญญาสิทธิ์และการซื้อขายลวงหนา เชน สัญญาสิทธิ์ และสัญญาซื้อ

ขายลวงหนาที่เก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หุนสามัญ สินคาโภคภัณฑ รวมถึงบทบาท กลไก และแนว

ปฏิบัติของตลาดที่เก่ียวของ 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) 

ศึกษาการวิเคราะหและวางแผนบริหารความเสี่ยงโดยการประกันภัย ความเปนมาและแนวคิด

เบื้องตนในการประกันภัย ความสําคัญของการประกันภัยตอผูเอาประกัน รูปแบบการประกันภัย  รูปแบบและประเภท

ของการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย บทบาทของบริษัทประกันภัยและกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกันภัย

  

   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) 

                      ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจการเงินระหวางประเทศ การจัดการธุรกิจระหวาง

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

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายทางกลยุทธใหเหมาะสมกับกําลัง

ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การวางแผน กลยุทธขององคการทั้งกลยุทธระดับองคการ    กลยุทธ

ระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมการปฏิบัติจริงใหเปนไปตามแผนกล

ยุทธที่วางไว โดยใชการศึกษาจากกรณีตัวอยางทางธรุกิจประกอบการเรียนการสอน 

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 การจัดการดานปฏิบตัิการ  (Operations Management)    3(3-0-6) 

         ศึกษาระบบการปฏิบัติการ กลยุทธการผลิต การจัดโครงสรางองคการของฝายผลิต การออกแบบ  

การวางระบบ การใชเทคโนโลยีในการผลิต การวางแผนและการกําหนดตารางการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง 

การจัดซ้ือ 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 ทฤษฎีภาวะผูนํา  คุณสมบัติของการเปนผูนําทีด่ี การบริหารความ

ขัดแยง จริยธรรมของผูนํา รูปแบบภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Model Leadership)  

ภาวะผูนําแบบสรางสรรค (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)        3(3-0-6) 
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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 การนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ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  การจัดการกิจการเพ่ือสังคม  (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  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  (Management Information System) 2(2-0-4) 

ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศ อันจะเปนประโยชนในการจัดการเนื้อหาวิชา

ครอบคลุมถึงการวิเคราะห การออกแบบ และองคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบเหลานั้น บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองคการ สภาพแวดลอม

ภายนอกองคการ และผลกระทบตอ สารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยกุตใชระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ

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 เพื่อใหผูบริหารมีความคิดริเร่ิมที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง หรือใช

แนวทางของผูประกอบการมาเสริมสรางประสิทธิภาพในองคการ ปญหาของธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาด

ยอม การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต

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) 

ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงในภาครัฐและ

ภาคเอกชนโดยพิจารณาตัวแบบการจัดการในลักษณะองครวม เนื้อหาหลักครอบคลุมถึงวิกฤตการณและ  ความเสี่ยงใน

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ศึกษาแนวทางและกลยุทธการจัดการภาวะวิกฤตซ่ึงเปนผลมาจากพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงและความผันผวน ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคการ ศึกษากระบวนการวางแผนจัดการ

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) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และการจัดการระหวางประเทศ  วัฒนธรรมองคการ 

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

ปจจุบนัเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  รวมทั้งศึกษาออกแบบองคการและเคร่ืองมือที่นําไปใช  ในการเปลี่ยนแปลง ศึกษา

ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการการพฒันาองคการ กรณีศึกษาเก่ียวกับ    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 กรณีศึกษาเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูใน

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 การจัดการโลจสิติกสและซัพพลายเชน      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 ความพึงพอใจของลูกคาและการทํากําไรสูงสุดในระบบโลจสิติกสและซัพพลายเชน 

            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 การจัดการความตอเน่ืองของธุรกิจ  (Business Continuity Management)  2(2-0-4) 

ศึกษาเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการแบบองครวม (Holistic Management Process)  การ

วิเคราะหผลกระทบของปจจัยเสี่ยงและเหตุการณไมพงึประสงคตอธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) การ

ออกแบบยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับความตองการขององคกร การนํายุทธศาสตรมาจัดทาํแผน Business Continuity 

(BC) ที่สามารถนาํไปใชในการปฏิบัติไดจริง 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 ที่เกิดข้ึนเพื่อหาขอสรุปเปนแนวทางการแกไขปญหา 

  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

และบรรจุผลิตภัณฑ  นโยบายตราสินคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ สาเหตุของผลิตภัณฑที่ลมเหลว 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 หนาที่และความรับผิดชอบของการจัดการงานขายโดยนําแนวคิดดาน

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 ประโยชนและเคร่ืองมือของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การ รวมถึงปญหาและอุปสรรคของการใชเคร่ืองมือตางๆ กระบวนการการสื่อสารการตลาดที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดเสีย

ทั้งหมด การสื่อสารการตลาดสําหรับวิสัยทัศนระยะยาว การสรางความสัมพนัธเชิงบวกกับลูกคา การสื่อสารจาก

ภายนอกสูภายใน สวนประสมทางการตลาด ข้ันตอนการวางแผน  

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)  

เทคโนโลยสีารสนเทศและบทบาทในการเปลีย่นแปลงองคกร ตลาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคม  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเทคโนโลยีสนบัสนุนพืน้ฐาน เวิลดไวดเว็บ เครือขายสังคม 

หลักการออกแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจ การตลาดอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหเว็บ ความเชื่อถือ ความ

เปนสวนตัว และความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบที่มตีอสังคมและจริยธรรมในการดําเนนิงาน 

    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 และเคร่ืองมือตางๆ ของกิจกรรมการตลาด อัน

ประกอบดวยเคร่ืองมือที่ถายทอดความเปนตัวตนของตราสินคา (Brand Experience)  การสื่อสารถายทอดผาน

กิจกรรม  การเลือกกลุม เปาหมายในแนวลึก และเคร่ืองมือผสมผสานเพิ่มแรงผลักสูกลุมเปาหมายไดอยางมี

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)  

ศึกษาในหัวขอเฉพาะดานทางการตลาดที่อาจารยหรือสถาบันกําหนดให โดยอาศัยวิธีการอัน

เหมาะสมภายใตการแนะนําของอาจารยผูสอน โดยมีการนําเสนอหนาหองบรรยายเปนทีมของกลุมนักศึกษา และให

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน 

 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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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

วัตน 
 

 

ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย           :         หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  

ภาษาอังกฤษ      :         Master of Education Program in Educational Administration 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย         ชื่อเต็ม   :         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

ชื่อยอ    :         ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม   :         Master of Education (Educational Administration) 

ชื่อยอ   :         M.Ed. (Educational Administration) 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา* 

∗ หมายเหต ุ: อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

กําหนดเปน 2 แผน แตละแผนมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

1. แผน ก แบบ ก 2 ทาํวิทยานิพนธ 

2. แผน ข ทําการคนควาอิสระ 
 

จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 

 

รายละเอียด 
จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานการศึกษา 

2. หมวดวิชาเอก 

   2.1 วิชาเอกบังคับ 

   2.2 วิชาเอกเลือก 

6 หนวยกิต 

18 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

24 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

 9 หนวยกิต 

3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 
4. การคนควาอิสระ - 6 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 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 สําหรับหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังน้ี 

นักศึกษาทุกคนจะตองเรียนวิชา ในหมวด ก. ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด  
 

 ก. วิชาเสริมพ้ืนฐานบังคับเรียนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร ไมมีหนวยกิต (0)* 

 EDUC 501 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 0(0-0-0) 

     (Fundamental English for Graduate Studies) 

* ยกเวนกรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดบัภาษาอังกฤษTOEFL/IELTS/CMU-e-TGS หรือผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลยักําหนด 
 

 ข. สําหรับผูท่ีไมเคยเรียนวิชาการศึกษา จะตองสอบผานความรูพ้ืนฐานทางการศึกษาใหได 
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ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด 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 3(3-0-6) 

   (Principles of Educational Administration and Organization) 

2. EDAD 512  การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 3(3-0-6)   

   (Curriculum Development and Instructional Management) 

3. EDAD 513 เศรษฐศาสตรและการจัดการทรัพยากรการศึกษา 3(3-0-6)   

   (Economics and Educational Resources Management)  

4. EDAD 514  ผูนําทางการศึกษายุคใหม  (Educational Leader in Modern Age) 3(3-0-6) 

5. EDAD 515  สัมมนาการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration) 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  นโยบายและการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 

  (Policy and Planning for Educational Quality Development)   

5. EDAD 542  การบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Administration of Basic Education) 3(3-0-6) 

6. EDAD 543  การบริหารการอุดมศึกษา  (Higher Education Administration) 3(3-0-6) 

7. EDAD 544  บริหารสถาบนัการศึกษาเพือ่ความเปนเลิศ  3(3-0-6) 

  (School Administration for Excellence) 

8. EDAD 545  การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6) 

  (Education Administration in 21st 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  3(3-0-6)    

  (Analysis and Development of Educational Organization) 

12. EDAD 549  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6) 

  (Innovation and Information Technology of Education    

13. EDAD 550  ทักษะชีวิต (Life Skill) 3(1-4-4) 
 

 

4. วิทยานิพนธ 

แผน ก แบบ ก 2  

1. EDAD 599  วิทยานพินธ (Thesis) 12 หนวยกิต 

 

5. การคนควาอิสระ 

แผน ข 

1. EDAD 598  การคนควาอิสระ (Independent Study) 6 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

*EDUC 501  พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับ 

                 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

EDUC 511   ความสัมพันธระหวางการศึกษา

กับเศรษฐกิจ สังคม  

                การเมือง และวัฒนธรรม 

EDUC 512  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา 

EDAD 511  หลักการบริหารและการจัด

องคการทางการศึกษา 

EDAD 512  การพัฒนาหลักสตูร และการ

จัดการเรียนการสอน 

(0) 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

*EDUC 501  พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับ 

                 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

EDUC 511  ความสัมพันธระหวาง 

                การศึกษากับเศรษฐกิจ สังคม  

                การเมือง และวัฒนธรรม 

EDUC 512  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา 

EDAD 511  หลักการบริหารและการจัด 

                องคการทางการศึกษา 

EDAD 512  การพัฒนาหลักสตูร และการ 

               จัดการเรียนการสอน 

(0) 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

รวม 12 รวม 12 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

EDAD 513  เศรษฐศาสตรและการจัดการ 

                ทรัพยากรการศึกษา 

EDAD 514  ผูนําทางการศึกษายคุใหม  

EDAD 515  สัมมนาการบริหารการศึกษา 

EDAD 599  วิทยานิพนธ 

3 

 

3 

3 

- 

EDAD 513  เศรษฐศาสตรและการจัดการ 

                ทรัพยากรการศึกษา 

EDAD 514  ผูนําทางการศึกษายคุใหม 

EDAD 515  สัมมนาการบริหารการศึกษา 

EDAD 598  การคนควาอิสระ 

3 

 

3 

3 

- 

รวม 9 รวม 9 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

EDAD 599  วิทยานิพนธ 

EDAD ……   วิชาเอกเลือก 

12 

3 

EDAD ……  วิชาเอกเลือก 

EDAD ……  วิชาเอกเลือก 

EDAD ……  วิชาเอกเลือก 

EDAD 598  การคนควาอิสระ 

3 

3 

3 

6 

รวม 15 รวม 15 

รวมตลอดหลักสูตร 36 รวมตลอดหลักสูตร 36 

* รายวิชาเสริมพืน้ฐานบงัคับเรียน ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตศึกษากําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUC 501 พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   3(2-2-5) 

คําอธิบายรายวิชา  
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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) 

  ศึกษาแนวคิด ความเชื่อ และปรัชญาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาของไทย วิวัฒนาการจัด

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 จิตวิทยาพ้ืนฐานทางการศึกษา (Fundamental Psychology in Education)  2(2-0-4)  

  ศึกษาและวิเคราะหหลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เนนหลักจิตวิทยาที่เก่ียวของกับ

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 เทคนิคการสรางและการเลือกใชเคร่ืองมือในการวัดผล และประเมินผลการศึกษา การ

วิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา หลักสําคัญในการประเมินผลการศึกษา 
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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 หลักการบริหารและการจดัองคการทางการศึกษา    3(3-0-6) 

  (Principles of Educational Administration and Organizational) 

  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการจัดองคการสมัยใหม ศึกษาโครงสรางและระบบการบริหาร

การศึกษาไทย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชิงการกระจายอํานาจการบริหารไปสูเขตพื้นที่และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ปญหาและอุปสรรค การประยุกตใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมระหวางองคกร ผูปกครอง ชุมชน และ

ทองถ่ิน 

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 และการจดัการเรียนการสอน    3(3-0-6) 

  (Curriculum Development and Instructional Management) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและ การ

เรียนการสอน โดยวิเคราะหวิธีสอน กลยุทธทางการสอนและการประยุกตใชในการจดัการเรียนรู 

 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 การลงทนุทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เงินอุดหนุน 

และเงินประเภทอ่ืนๆ 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 และกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหาร เรียนรูบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย วิเคราะหแนวโนมและทิศทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยเพื่อความเปนเลิศทางการศึกษา 

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     3(3-0-6) 
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      (Comparative Study of ASEAN Education System)    

วิเคราะหการจัดการศึกษาของทองถ่ินกับการจัดการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่ออนุรักษ พัฒนา

และประยุกตใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาในทุกระดับ 

วิเคราะหสัมฤทธิผล ที่ตอบสนองตอสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในภูมิภาคอาเซียน เพื่อกําหนดทิศทางและพัฒนา

การศึกษาที่มีศักยภาพในการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ 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 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรูทางการบริหารการศึกษา   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) 

ศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด และกระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา 

วิเคราะหนโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัติ องคประกอบดานเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่

เก่ียวกับการวางแผนการศึกษา โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพื่อการวางแผนพัฒนา

การศึกษาในระดับทองถ่ิน 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. 

  

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  229 - 

EDAD 542 การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Administration of Basic Education)  3(3-0-6) 

ศึกษาปรัชญา  นโยบาย  และจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน บทบาทและหนาที่ 

ของเจาหนาที่ระดับตาง ๆ เนนหลักการบริหารและนิเทศงานในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยวิเคราะหการ

บริหารภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในทองถ่ิน ทิศทางและแนวโนมใหมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

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  การบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 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 การบริหารสถาบันการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ     3(3-0-6) 

(School Administration for Excellence)  

ศึกษาหลักการ วัตถุประสงคและนโยบายการจัดการศึกษาระดับตางๆ  วิเคราะหโครงสรางและการ

จัดองคการในการบริหารการศึกษาระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา การจัดระบบบริหารงานภายใน

สถาบันการศึกษาและการประยุกตใชแนวคิดใหมในการบริหารใหเหมาะกับประเภท ระดับ และขนาดของ

สถาบันการศึกษา  โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ประยุกตกับการบริหารงาน การประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูการรับรองวิทยฐานะของสถานศึกษา 

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) 

(Education Administration in 21st century)    

ศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน ความจําเปนการจัดการศึกษาแบบองครวม มีความรวมมือทาง

วิชาการระหวางประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเปรียบเทียบหลักสูตร วิเคราะหจุดเดน จุดดอย หาแนวทาง

การจัดการศึกษาใหครอบคลุมทั้งผูเรียนกลุมพิเศษและกลุมปกติ เนนทักษะเพื่อสรางกระบวนทัศนใหม โดยผสมผสาน

ภูมิปญญาทองถ่ินใหเขากับบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมือง 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ศึกษาปรัชญา หลักธรรมของแตละศาสนา เพื่อเชื่อมโยงกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 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

การศึกษานอกระบบของทองถ่ิน  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) 

ศึกษาความรูพื้นฐานเก่ียวกับองคการ แนวคิดและทฤษฎีองคการ  การพัฒนาการองคการทาง

การศึกษาสมัยใหม วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงาน แนวโนม ปญหาและแนวทางแกปญหา เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาองคการรวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ   

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) 

  ศึกษาความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิตที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตอยางปกติสุข 

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 

  ศึกษาคนควาอยางลึกซึ้งดวยตนเองในประเด็นทางการศึกษาโดยการประมวลหลักวิชา ความรู

ประสบการณ รวมทั้งขอมูลและผลงานวิจัยเพื่อสืบคนและสรางแนวคิดในการแกปญหาเพื่อการพัฒนาหรือศึกษา

แนวคิดใหมที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใชวิธีและกระบวนการของการวิจัยภายใตการ

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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EDAD 599 วิทยานิพนธ (Thesis)            12 หนวยกิต 

  ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับปญหาทางดานการบริหารการศึกษาสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทั้ง

ทางดานวิชาการ และวิชาชีพของคนทองถ่ิน 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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วัตถุประสงค 

                1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารภาครัฐใหมีความรู ความสามารถ วิสัยทัศนกวางไกล เขาใจ รูเทา

ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก อยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

    2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารภาครัฐใหสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดจริง  เปน

ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง และมีจิตสํานึกสาธารณะทีใ่หความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

อยางยั่งยืน         

 

ช่ือหลักสูตร 
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ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

       ภาษาไทย   ชื่อเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  

   ชื่อยอ :   รป.ม. 

      ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Public Administration 

   ชื่อยอ :  M.P.A.  
 

 

โครงสรางหลักสูตร 

         โครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  กําหนดเปน 2 แผน  

แตละแผนมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 

 1) แผน ก แบบ ก (2) วทิยานิพนธ 

2) แผน ข การคนควาอิสระ 

3) จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 
 

รายละเอียด 
จํานวนหนวยกิต 

แผน  ก  แบบ ก  (2) แผน  ข 

1. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร 

2. หมวดวิชาเอก 

2.1วิชาเอกบังคับ 

2.2วิชาเอกเลือก 

6 หนวยกิต 

18 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

24 หนวยกิต 

15 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

             3. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 

             4. การคนควาอิสระ -  6  หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หนวยกิต 36   หนวยกิต 
 

  

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

   หลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ *  

∗ หมายเหต ุ: อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข   ไมคํานวณหนวยกิต ดังตอไปนี้ 

1. PUBA 501 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา    0(2-3-6) 

                     (English for Graduate Studies) 
 

หมายเหตุ  กรณีนักศึกษาไมผานเกณฑทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  

              (คะแนนสอบ TOEFL 450) 

 

 หมวดวิชาพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข  6 หนวยกิต 

ดังตอไปนี้ 

1. PUBA 511 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร         3(3-0-6) 

  (Public Administration Theory)     

2. PUBA 512 บริบททางสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ ตอการจัดการองคการ     3(3-0-6) 

  (Socio – Politico – Economic Context of Organization  Management) 

 

 หมวดวิชาเอกบังคับ แผน ก แบบ ก (2)  และ แผน ข 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

1. PUBA 521 องคการและการจัดการเชิงกลยทุธ         3(3-0-6) 

 (Organization and Strategic Management) 

2. PUBA 522 ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐแนวใหม     3(3-0-6) 

  (Leadership and New Public Management)) 

3. PUBA 523  นโยบายสาธารณะกับการพฒันาภาครัฐ     3(3-0-6) 

  (Public Policy and Public Development) 

4. PUBA 524 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรภาครัฐ     3(3-0-6) 

  (Economics of Public Resources Management) 

5. PUBA 525  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร       3(3-0-6) 

  (Research Methodology in Public Administration) 
 

 หมวดวิชาเอกเลือก 

 แผน ก  แบบ ก (2)  3 หนวยกิต และ แผน ข  9 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

1. PUBA 531 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร (Seminar in Public Administration)  3(3-0-6) 

2. PUBA 532 การจัดการความรูเพื่อการบริหารภาครัฐ     3(3-0-6) 

          (Knowledge Management for Public Management)  

3. PUBA 533 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร                3(3-0-6) 

  (Information Technology for Administration) 

4. PUBA 534 การบริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม (Participatory Public Administration)  3(3-0-6) 

5. PUBA 535    การพัฒนาภาครัฐตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 

           (Subsistence Economics Concept for Public Development)  

6. PUBA 536    จิตสํานึกสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ     3(3-0-6) 
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          (Public Awareness and Public Development)   

7. PUBA 537 กฎหมายปกครองและวิธีพจิารณาคดีปกครอง     3(3-0-6) 

  (Public Law and Administrative Court Procedure) 

8. PUBA 538 การบริหารและการประเมินผลโครงการ             3(3-0-6) 

  (Project Evaluation and Project Administration) 

9. PUBA 539 การบริหารงานคลังและงบประมาณ      3(3-0-6) 

  (Fiscal Administration and Budgeting) 

10. PUBA 540 การเมืองการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ (Comparative Local Government)  3(3-0-6) 

11. PUBA 541 PUBA541 ยุทธศาสตรการพัฒนาในบริบทประชาคมอาเซียน    3(3-0-6) 

  (ASEAN in the Context of Community Strategic Development) 

12. PUBA 542  การบริหารทุนมนษุยภาครัฐ       3(3-0-6) 

   (Human Capital in Public Sector Administration) 
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แผนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

                     แผน ก แบบ ก (2) 

วิทยานิพนธ 

  แผน ข 

 การคนควาอิสระ 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

PUBA 501 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา 

0 PUBA 501 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา 

0 

PUBA 511   ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 3 PUBA 511   ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 3 

PUBA 512   บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ

ตอการจัดการองคการ 

3 PUBA 512   บริบททางสังคม การเมือง 

เศรษฐกิจตอการจัดการองคการ 

3 

PUBA 521   องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ 3 PUBA 521   องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ 3 

      

 รวม 9  รวม 9 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

PUBA 522   ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐแนว

ใหม 

3 PUBA 522   ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐ

แนวใหม 

3 

PUBA 523   นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา

ภาครัฐ 

3 PUBA 523   นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา

ภาครัฐ 

3 

PUBA 524   เศรษฐศาสตรการจดัการทรัพยากร

ภาครัฐ 

3 PUBA 524   เศรษฐศาสตรการจดัการ

ทรัพยากรภาครัฐ 

3 

PUBA 599   วิทยานิพนธ 3    

 รวม 12  รวม 9 

 ปท่ี 2ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

PUBA 525  ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

3 PUBA 525  ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน

ศาสตร 

3 

PUBA ……   วิชาเอกเลือก 3 PUBA ……   วิชาเอกเลือก 3 

PUBA 599   วิทยานิพนธ 3 PUBA ……   วิชาเอกเลือก 3 

 รวม 9  รวม 9 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

PUBA 599   วิทยานิพนธ 6 PUBA ……. 

PUBA 598   

วิชาเอกเลือก 

การคนควาอิสระ 

3 

6 

 รวม 6  รวม 9 

 รวมตลอดหลักสูตร 36  รวมตลอดหลักสูตร 36 

 

 

 

 คําอธิบายรายวิชา  
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 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 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 ดานรัฐประศาสนศาสตรและสาขาวิชาที่เก่ียวของ  

   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. หมวดวิชาพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาตร 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  บริบททางสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจตอการจัดการองคการ      3(3-0-6)

 (Socio-Politico-Economic Context of Organization Management) 

 ศึกษาถึงบริบททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่สงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคการและการจัดการ การวิเคราะหสภาพปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนและแนวทางแกไข

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 
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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

ภายในองคการ โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  การกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ 

นโยบายและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนกลยุทธ การดําเนินงาน และการควบคุมเชิงกลยุทธ 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 เคร่ืองมือการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปอภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัย และการฝกปฏิบัติการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณนกัวิจัย 

 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

ความรูเพื่อนําไปสูการบริหารการพัฒนาทองถ่ิน 

 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  การจัดการความรูเพ่ือการบริหารภาครัฐ                    3(3-0-6) 

 (Knowledge Management for Local Management) 

 ศึกษาการจัดการความรูเบื้องตนองคประกอบของตัวแบบความรูและกระบวนการจัดการความรู เพื่อ

นําไปสูองคการแหงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 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  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร      3(3-2-7) 

 (Information Technology for Administration) 

 ศึกษาความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูลและการใชงาน

ฐานขอมูลสารสนเทศ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่ม

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 และเคร่ืองมือการบริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม การเปนหุนสวน

ระหวางสวนทองถ่ิน 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  กระบวนการและวธิีการดําเนินงานพัฒนาภาครัฐ แนวโนมของการพัฒนา ปญหา 

อุปสรรค และแนวทางแกไข  ตลอดจนบทบาทของผูนาํในการดําเนินงานพัฒนาภาครัฐ จากกรณีศึกษาโครงการใน

พระราชดาํริ 

 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 กระบวนการกลอมเกลาและการพฒันาจิตสํานึกสาธารณะแนวคิดคุณธรรม 

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 คําสัง่ทางปกครอง นติิกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอํานาจรัฐและเจาหนาที่ของ

รัฐ นิติวิธีทางปกครอง และกฎหมายเก่ียวกับงานบริหารภาครัฐ 

 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) 

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ ความสมัพนัธของแผนยุทธศาสตรกับแผนงาน/โครงการ 

การจัดทําขอเสนอโครงการ การออกแบบองคการโครงการ การวางแผนโครงการ ทีมงานโครงการ ภาวะผูนํากับการ

บริหารโครงการ ปจจัยความสําเร็จในการบริหารโครงการ การจัดการคุณภาพในบริบทโครงการ การประเมินผล

โครงการ และสิน้สุดโครงการ 

 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 งบประมาณของประเทศและทองถ่ิน ความสัมพันธ

ระหวางกระบวนการคลังกับการบริหาร การใชนโยบายการเงนิและการคลงัเพื่อการพัฒนาประเทศ ระบบการเงินและ

การคลังของประเทศ ปญหาการบริหารงานคลงัและงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 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 การปกครองทองถ่ินของประเทศตางๆ ในเชิงเปรียบเทียบโครงสราง อํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองทองถ่ิน และความสัมพนัธเชิงโครงสราง อํานาจ การบริหารระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค 

กับสวนทองถ่ิน รวมทั้งพฒันาการทางการเมือง การปกครองทองถ่ินในประเทศตางๆ  

 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  ) 

 ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลบริบทสงัคมโลก แนวคิด ทฤษฎีการรวมกลุมเศรษฐกิจโลก กระแสการ

เคลื่อนยายแหลงทนุ คน สินคา และบริการ ทัศนคติที่ดีตอการบริหารการเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) 

ปจจัยกําหนดประชาคมอาเซียน มิติสําคัญในประชาคมอาเซียน ผลกระทบโอกาส อุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐ  การ

ปรับยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อรองรับการบริหารเชิงเปรียบเทยีบในบริบทประชาคมอาเซียน และการพัฒนาขีด

ความสามารถการทําหนาที่ในฐานะ “นักบริหารภาครัฐ” ที่จะรวมกันพัฒนานําความเจริญ ความกาวหนาสูชุมชน 

สังคม และประเทศชาต ิ

                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; ASEAN-

Community 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 และเปาหมายวาดวยการบริหารจัดการทุนมนษุยในองคการภาครัฐ 

วิวัฒนาการระหวางการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย กับการบริหารทุนมนษุยภาครัฐ กระบวนการ

จัดการทุนมนษุยภาครัฐ การวางแผนอัตรากําลงัคน การสรรหา คัดเลือก การธํารงรักษา การพัฒนา การจัดการ

สวัสดิการ การบริหารผลตอบแทน การสรางแรงจงูใจ  

 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 ดําเนนิการศึกษาคนควาเพื่อเสนอผลการศึกษาภายใตหัวขอ

ที่กําหนด โดยการใหคําแนะนาํ ปรึกษา และไดรับการเห็นชอบจากอาจารยทีป่รึกษา 

 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) 

 ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ในการศึกษาประเด็นปญหาทีไ่ดรับการ

เห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบการนําเสนอ

วิทยานพินธ 

 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. 
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ข้อบงัคับ ระเบยีบ ประกาศ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดบั

บัณฑิตศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) และ (๙) ประกอบมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลยัโยนกในการประชุมครัง้ท่ี 

๓/๒๕๕๓ เมื่อวนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออกข้อบงัคบัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๑  ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒  ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๒   

บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดในสว่นท่ีมีบญัญตัิไว้แล้วในข้อบงัคบันี ้หรือท่ีขดัหรือแย้งตอ่ข้อบงัคบั

นี ้ให้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 

ข้อ ๔ ในข้อบงัคบันี ้

“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัโยนก 

“สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัโยนก 

“อธิการบดี” หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัโยนก 

“บณัฑิตศึกษา” หมายความว่า การจดัการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 

ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลยัโยนก 

“หลกัสตูร” หมายความวา่ หลกัสตูรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิให้เปิดสอน 

และได้แจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพ่ือทราบแล้ว 

“สาขาวิชา” หมายความวา่ สาขาวิชาในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

 “คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยั

โยนก 

 “ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับ

บณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 
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“คณบด”ี หมายความวา่ คณบดีของคณะท่ีรับผิดชอบหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“สาํนกังานบณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ สาํนกังานบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“ผู้ อํานวยการสาํนกังานบณัฑิตศกึษา” หมายความวา่ ผู้ อํานวยการสาํนกังานบณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัโยนก 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจํา หรือ อาจารย์พิเศษท่ีทําหน้าท่ีสอนนักศึกษาและรับผิดชอบ

รายวิชาในหลกัสตูร 

 “อาจารย์ประจํา” หมายความว่า อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลยัท่ีมีหน้าท่ีหลกัทางด้านการสอนและการวิจัย 

และปฏิบตัิหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลกัสตูร 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีทําหน้าท่ีสอนนักศึกษาและรับผิดชอบ

รายวิชาตามความเช่ียวชาญของตน 

“ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา่ บคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจ

เป็นบุคลากรท่ีไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคณุวุฒิและ

ตําแหนง่ทางวิชาการ 

“นกัศกึษา” หมายความวา่ นกัศกึษา ระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัโยนก 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบงัคบันี ้ 

ข้อ ๖  เพ่ือให้การดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมี

อํานาจออกคําสัง่ ประกาศ หรือ หลกัเกณฑ์เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบตัิในรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้หรือสัง่

ปฏิบตัิการเก่ียวกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาได้โดยท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้

การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาซึ่งมิได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้และมิได้มีบงัคบัหรือ

ระเบียบอ่ืนกําหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาพิจารณาเป็นกรณีไป ทัง้นีต้้องไม่ขดัหรือแย้งกับท่ีสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 

หมวด ๒ 

ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๗  การศกึษาในระดบับณัฑิตศึกษาให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นระบบมาตรฐาน มหาวิทยาลยัอาจจดัการศึกษาใน

ระบบอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนดก็ได้ 

กรณีท่ีมหาวิทยาลยัจดัการศกึษาระบบอ่ืน จะต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัระบบการศึกษานัน้ไว้ในหลกัสตูรให้

ชัดเจน รายละเอียดดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษา การคิดค่าหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทํา

โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดงักล่าวกับหน่วยกิต 

ระบบทวิภาค 

ระบบการจดัการศกึษาอ่ืนใดท่ีมหาวทิยาลยันํามาใช้ในการจดัการศกึษาควรเป็นระบบมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัสากล 
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ข้อ ๘  ปีการศกึษาหนึง่แบง่ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ อนัได้แก่ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

โดยอาจมีภาคฤดรู้อนตอ่จากภาคการศกึษาท่ี ๒ ได้อีก ๑ ภาคการศกึษา 

ในภาคการศกึษาปกติหนึง่ ๆ ต้องมีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๕ สปัดาห์ สว่นภาคฤดรู้อนต้องมีระยะเวลา

การศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สปัดาห์แต่ไม่เกิน ๘ สปัดาห์ ทัง้นี ้ชัว่โมงเรียนของรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคฤดรู้อนต้องเท่ากับ

ชัว่โมงเรียนท่ีเปิดสอนในภาคการศกึษาปกต ิ

ข้อ ๙  หนว่ยท่ีใช้แสดงปริมาณการศกึษา เรียกวา่ “หนว่ยกิต” การคิดค่าหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้สําหรับการศึกษาใน

แตล่ะรายวิชานัน้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไมน้่อยกวา่ ๑๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มี

คา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิต 

๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบตัิ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๙.๓ การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไมน้่อยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เทา่กบั ๑ 

หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนัน้ไม่

น้อยกวา่ ๔๕ ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติให้มีคา่เทา่กบั ๑ หนว่ยกิตระบบ ทวิภาค 

๙.๕ การค้นคว้าอิสระ ท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไมน้่อยกว่า ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั 

๑ หนว่ยกิตระบบทวิภาค 

๙.๖ วิทยานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากบั ๑ 

หนว่ยกิตระบบทวิภาค 
 

ข้อ ๑๐  การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาตา่งประเทศก็ได้ 

การเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระให้ใช้ภาษาหลกัท่ีใช้ในการจดัการศกึษา 

การกําหนดภาษาตามวรรคหนึง่และวรรคสองต้องประกาศให้ผู้สมคัรเข้าศกึษาทราบก่อนสมคัร 

 

หมวด ๓ 

หลักสูตร 

 

ส่วนที่ ๑ หลักสตูรที่เปิดสอน 
 

ข้อ ๑๑ ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรเป็นดงัตอ่ไปนี ้

๑๑.๑ หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบณัฑิตชัน้สูงมุ่งให้มีความสมัพันธ์สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลยั และมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพ เน้นการพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญสามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึน้ และควรเป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีความเบ็ดเสร็จในตวัเอง 
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๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดบัอดุมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอดุมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลยั และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็น

สากล เน้นการพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสงูในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั

เพ่ือให้สามารถบกุเบิกแสวงหาความรู้ใหมไ่ด้อยา่งอิสระรวมทัง้มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง

วิชาการ เช่ือมโยงและบรูณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 

ส่วนที่ ๒ 

โครงสร้างหลกัสูตรและระยะเวลาการศึกษา 

ข้อ ๑๒ โครงสร้างของหลกัสตูรเป็นดงัตอ่ไปนี ้

๑๒.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อย

กวา่ ๒๔ หนว่ยกิต 

๑๒.๒ หลกัสตูรปริญญาโท ให้มีจํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา

เป็น ๒ แผน คือ 

๑๒.๒.๑ แผน ก เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดงัตอ่ไปนี ้

แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มหาวิทยาลยัอาจกําหนดให้

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึน้ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไมน้่อยกวา่ ๑๒ หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไมน้่อยกว่า 

๑๒ หนว่ยกิต ทัง้นีต้้องมีจํานวนหนว่ยกิตรวมกนัไมน้่อยกวา่ ๓๖ หนว่ยกิต 

๑๒.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้า

อิสระไมน้่อยกวา่ ๓ หนว่ยกิตแตไ่มเ่กิน ๖ หนว่ยกิต  สาขาวิชาท่ีเปิดสอนแผน ข ต้องมีแผน ก ให้นกัศกึษาเลือกควบคู่กนัไป

ด้วย  

๑๒.๓ หลกัสตูรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพฒันานกัวิชาการและนกัวิชาชีพ

ชัน้สงู คือ 

๑๒.๓.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลยั

อาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาอ่ืนเพ่ิมขึน้ก็ได้โดยไมน่บัหนว่ยกิต แตจ่ะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

แบบ ๑.๑ ผู้ เข้าศกึษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ ๔๘ หนว่ยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้ เข้าศกึษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ ๗๒ หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั 
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๑๒.๓.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศกึษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดงัตอ่ไปนี ้

แบบ ๒.๑ ผู้ เข้าศกึษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา

อีกไมน้่อยกวา่ ๑๒ หนว่ยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้ เข้าศกึษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา

อีกไมน้่อยกวา่ ๒๔ หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ ต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั 

ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศกึษา ให้เป็นไปตามแผนการศกึษาของแตล่ะหลกัสตูร ดงัตอ่ไปนี ้

๑๓.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาค

การศกึษาปกติ แตไ่มเ่กิน ๖ ภาคการศกึษาปกต ิ

๑๓.๒ หลกัสตูรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศกึษาอยา่งน้อย ๓ ภาคการศกึษาปกติ แตไ่มเ่กิน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ

๑๓.๓ หลกัสตูรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษา

สาํหรับผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หรือ ไมเ่กิน ๑๒ ภาคการศกึษาสาํหรับผู้สาํเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาโท 

๑๓.๔ สําหรับนกัศึกษาท่ีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการบริหารบณัฑิต

วิทยาลยัอาจผอ่นผนัให้นกัศกึษาขยายเวลาการศกึษาตอ่ได้ครัง้ละ ๑ ภาคการศกึษาปกต ิ แตไ่มเ่กิน  ๒ ครัง้ 

นกัศกึษาจะได้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ วิทยานิพนธ์ต้องมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชดั และมีความ

จําเป็นทางวิชาการ หรือ มีเหตสุดุวิสยั 

๑๓.๕  กรณีท่ีนักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับนักศึกษา

ปริญญาเอกท่ีรับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีอาจได้รับพิจารณาให้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทได้ สว่น

นกัศกึษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้สาํเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาโท อาจแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ในหลกัสตูรท่ีศกึษาอยูอี่กปริญญาหนึง่ได้โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการสาํเร็จการศกึษาท่ีกําหนดในหลกัสตูร 

การดําเนินการตามข้อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ ให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 
 

หมวด ๔ 

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา 
____________________ 

 

ข้อ ๑๔  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

๑๔.๑ หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู และหลกัสตูรปริญญาโท  อาจารย์ผู้สอน

ต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึ่งของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา 

๑๔.๒ หลกัสูตรปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้าน

การสอนและการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
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ข้อ ๑๕  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง

ตําแหนง่ทางวิชาการไมต่ํ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการ

ทําวิจยัท่ีไมใ่ช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๑๖  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัต้องเป็นอาจารย์ประจําเท่านัน้ สว่นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น

อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัก็ได้ 

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะอาจเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัก็ได้ ทัง้นีต้้องเป็นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลยั

เทา่นัน้  ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะอาจเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ โดยอาจเป็นบคุลากรประจําในมหาวิทยาลยั หรือ 

ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั 

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สงูในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็นท่ียอมรับใน

ระดบัหนว่ยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ ๆ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งระดบั ๙ ขึน้ไป ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาอาจ

แตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั

ได้โดยอนโุลม 
 

ข้อ ๑๗  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่นกัศึกษาและจัดให้มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๒) รับผิดชอบและควบคมุการทําวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาให้สอดคล้องกบัโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีสอบผ่านแล้ว

และได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

(๓) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจยั ตลอดจนวิธีการทางสถิติ 

รวมทัง้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

(๔) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการแปลความหมายข้อมลูและผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การอภิปราย

ผล และการเขียนบทคดัย่อ ตลอดจนการใช้ภาษาและการเขียนรายงานผลการศึกษาท่ีถูกต้องเหมาะสมตามรูปแบบการ

เขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลยั 

(๕) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาแก่นกัศกึษาเก่ียวกบัการเขียนวิทยานิพนธ์และการใช้ภาษา 

(๖) ติดตามการดําเนินงานวิจยัให้เป็นไปตามแผนงานและประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทกุภาคการศึกษา และ

ต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจนกว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวจะเสร็จ

สมบรูณ์ 

(๗) ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ 

(๘) ให้ความเห็นชอบในการสอบวดัคณุสมบตัิ 

(๙) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาในความดแูล 

(๑๐) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับนีแ้ละตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 
 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  251 - 

ข้อ ๑๘  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ดํารง

ตําแหนง่ทางวิชาการไมต่ํ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้าน

การสอนและการทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา  

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีหน้าท่ีตามข้อ ๑๗ โดยอนโุลม 
 

ข้อ ๑๙  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๐  อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรืออาจมีผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกร่วมด้วยก็ได้ 

อาจารย์ผู้ สอบการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไมต่ํ่ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ

การทําวิจยัท่ีมิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๑  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) พิจารณาความสามารถของนกัศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ความรอบรู้เก่ียวกบัเนือ้หา 

กระบวนการทําวิจยั ตลอดจนระเบียบวิธีการทางสถิติ ความสามารถในการนําเสนอผลงานทัง้ในด้านการพดูและการเขียน 

ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

(๒) พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเขียน การใช้เอกสาร อ้างอิงและการเขียนบทคดัยอ่ 

(๓) ลงมติตดัสนิผลการสอบ 

ข้อ ๒๒  ในกรณีหลกัสตูรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์ หรือ 

อาจารย์ผู้ สอนท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีไป ทัง้นีโ้ดย

ความเห็นของสภามหาวิทยาลยั และต้องแจ้งคณะกรรมการการอดุมศกึษาให้รับทราบการแตง่ตัง้นัน้ด้วย 

ผู้ได้รับปริญญากิตติมศกัดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียงได้กบัผลงานของ

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหน่งท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีเทียบเคียงและยอมรับให้เทียบเท่ากบัผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ

สาขาวิชา 

ข้อ ๒๓  อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่

เกิน ๕ คน หากหลกัสตูรใดมีอาจารย์ประจําท่ีมศีกัยภาพพร้อมท่ีจะดแูลนกัศกึษาได้มากกวา่ ๕ คน ให้คณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศึกษาอนมุตัิให้อาจารย์ประจําในหลกัสตูรนัน้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมได้ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกิน ๑๐ 

คน 

ข้อ ๒๔  อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนกัศกึษาปริญญาโทได้ 

ไมเ่กิน ๑๕ คน 

หากอาจารย์ประจําเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ ให้คิดสดัส่วนนักศึกษาท่ีทํา

วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กบันกัศกึษาท่ีค้นคว้าอิสระ ๓ คน 

ข้อ ๒๕  ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าท่ียังไม่สําเร็จ

การศกึษาด้วย 
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หมวด ๕ 

นักศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 

การรับเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๒๖  ประเภทของนกัศกึษาแบง่เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

๒๖.๑ นกัศกึษาสามญั คือ บคุคลท่ีมหาวิทยาลยัรับเข้าศึกษาโดยสมบรูณ์ หรือรับเข้าเป็นนกัศึกษาทดลองศึกษา

ตามเง่ือนไขท่ีสาขาวิชากําหนด และเมื่อผา่นการประเมินผลจะได้รับเข้าเป็นนกัศึกษาสามญัตามหลกัสตูรในสาขาวิชาต่าง 

ๆ เพ่ือรับประกาศนียบตัรหรือปริญญา 

 ๒๖.๒ นกัศกึษาวิสามญั คือ บคุคลท่ีมหาวิทยาลยัรับเข้าเป็นนกัศกึษาโดยไมข่อรับประกาศนียบตัรหรือปริญญา  

นกัศกึษาวิสามญัจําแนกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ผู้ ร่วมฟังการบรรยาย นกัศึกษาทําวิจยัและ นกัศึกษาเรียนข้าม

สถาบนั 
 

ข้อ ๒๗  ผู้ เข้าศกึษาต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

๒๗.๑ ผู้ เข้าศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติต้องเป็นผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ และมี

คณุสมบตัิตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

๒๗.๒ ผู้ เข้าศกึษาหลกัสตูรปริญญาโทต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคณุสมบตัิ

ตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

๒๗.๓ ผู้ เข้าศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงูต้องเป็นผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

และมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

๒๗.๔ ผู้ เข้าศกึษาหลกัสตูรปริญญาเอกต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร โดยผา่นการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรนัน้ ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

๒๗.๔.๑ ผู้ เข้าศกึษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ ต้องเป็นผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเทา่  

๒๗.๔.๒ ผู้ เข้าศกึษาแบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ต้องเป็นผู้สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ท่ีมีผลการ

เรียนเฉลีย่สะสมไมน้่อยกวา่ ๓.๕๐ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอาจกําหนดคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ซึง่ไมข่ดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีเ้พ่ิมเติมได้ 
 

 

 

ข้อ ๒๘   การรับสมคัรนกัศกึษาในแตล่ะปีการศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาเป็นผู้อนมุตัิการรับเข้าศกึษา 
 

ข้อ ๒๙  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาคดัเลอืกผู้สมคัรท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ ๒๗ เข้าเป็นนกัศกึษาโดย

มีการทดสอบซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียน การสอบสมัภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

กําหนด 

กรณีท่ีผู้ สมคัรกําลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ สมัครได้แสดงหลกัฐานว่าสําเร็จ

การศกึษาแล้ว และมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ ๓๐  การรับบคุคลเข้าศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 
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ผู้ ท่ีได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาต้องรายงานตวัเพ่ือขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาท่ีคณะกรรมการ

บริหารบณัฑิตศกึษากําหนด มิฉะนัน้จะถือวา่สละสทิธ์ิ 
 

ส่วนที่ ๒ 

การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ ๓๑  การลงทะเบียนเรียน แบง่ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  

๓๑.๑ การลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิต 

๓๑.๒ การลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 

๓๑.๓ การลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการบรรยาย 

๓๑.๔ การลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๓๒  ในแตล่ะภาคการศกึษาปกติ ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนไมน้่อยกวา่ ๙ หนว่ยกิต แตไ่มเ่กิน ๑๕ หนว่ยกิต 

สาํหรับภาคฤดรู้อน ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน ๖ หนว่ยกิต 

การลงทะเบียนเรียนซึง่ไมเ่ป็นไปตามวรรคหนึง่จะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัิจากประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร 

ข้อ ๓๓  นกัศกึษาจะลงทะเบียนเรียนแบบไมน่บัหนว่ยกิต หรือ ลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการบรรยายได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ สอนรายวิชานัน้และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน และต้องชําระ

คา่ลงทะเบียนเรียนและคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๓๔  นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีบรรจุอยู่ในแผนการศึกษาหรือเทียบเท่าในสถาบนัอ่ืนเพ่ือ

นบัเป็นวิชาตามแผนการศกึษาของหลกัสตูรท่ีกําลงัศกึษาก็ได้ 

การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึง่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๓๕  ในภาคการศึกษาท่ีนกัศึกษาไม่มีรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียน หรือ มีผลการเรียนเป็น IP นกัศึกษาต้อง

ลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลยัและชําระคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๓๖  นักศึกษาอาจขอเพ่ิม ขอลด หรือ ขอเพิกถอนรายวิชาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

การขอลดและขอเพิกถอนรายวิชาต้องมีรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศกึษานัน้เหลอือยูไ่มน้่อยกวา่ ๑ รายวิชา 
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ส่วนที่ ๓ 

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 

ข้อ ๓๗  นกัศกึษาสามารถขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตได้ภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา หรือ เทียบเท่าท่ีคณะกรรมการการอดุมศึกษา

หรือหนว่ยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

(๒) เป็นรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุไมน้่อยกวา่สามในสีข่องรายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีขอ

เทียบ 
 

ข้อ ๓๘  นักศึกษาอาจเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ หากเคยศึกษาและสอบผ่านรายวิชาระดับ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ ระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีเนือ้หารายวิชาเทียบเทา่กบัรายวิชาในหลกัสตูรท่ีกําลงัศกึษาอยู่นัน้โดย

มีผลการศกึษาเป็น S หรือไมต่ํ่ากวา่ B หรือเทียบเทา่ 

รายวิชาท่ีนํามาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นบัแต่ภาค

การศกึษาท่ีขอยกเว้น 

การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทัง้หมดในหลกัสตูรท่ีกําลงั

ศกึษาอยูโ่ดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

ข้อ ๓๙  นกัศกึษาอาจขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตเพ่ือเปลีย่นสาขาวิชาได้ หากรายวิชาในสาขาวิชาท่ีกําลงั

ศกึษาสามารถเทียบรายวิชาเทียบเทา่กบัสาขาวชิาใหมไ่ด้ไมน้่อยกวา่ ๖ หนว่ยกิตโดยมีผลการศกึษาเป็น S หรือไมต่ํ่ากวา่ B 

หรือเทียบเทา่ 

รายวิชาท่ีนํามาเทียบวชิาเรียนและโอนหนว่ยกิตเพ่ือเปลีย่นสาขาวชิาได้ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้ศกึษามาแล้วไมเ่กิน ๓ 

ปี นบัแตภ่าคการศกึษาท่ีขอเปลีย่นสาขาวิชาและต้องศกึษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๙ หนว่ยกิต 

การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทัง้หมดในหลกัสตูรท่ีกําลงั

ศกึษาอยูโ่ดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

 ข้อ ๔๐ นกัศึกษาอาจขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอธัยาศยั 

หรือ การเทียบประสบการณ์จากการทํางานได้ วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุม่รายวิชา

และเกณฑ์การตดัสนิของการประเมินให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไมต่ํ่ากวา่ B  จึงจะให้จํานวนหนว่ยกิตของรายวิชาหรือกลุม่รายวชิานัน้ 

 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน  ๑  ใน ๓  ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทัง้หมดในหลกัสตูรท่ีกําลงั

ศกึษาอยูโ่ดยไมน่บัหนว่ยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
 
 

ข้อ ๔๑  นักศึกษาท่ีขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัอย่างน้อย ๑ ปี

การศกึษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลกัสตูรท่ีเข้าศกึษาไมน้่อยกวา่ ๑๒ หนว่ยกิต 

ข้อ ๔๒  การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิต ต้องกระทําภายในภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน

โดยต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาอาจกําหนดให้มีการทดสอบความรู้เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิการเทียบ

วิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตก็ได้ 
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ข้อ ๔๓ ในกรณีท่ีมีการเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิต เมื่อนกัศกึษาได้ศกึษาและสอบผา่นรายวิชาอ่ืนท่ีไมไ่ด้

เทียบวชิาเรียนและโอนหนว่ยกิตในหลกัสตูรท่ีกําลงัศกึษาครบตามหลกัสตูรแล้ว ให้ถือวา่ได้ศกึษาและสอบผา่นรายวชิาใน

หลกัสตูรครบถ้วนตามจํานวนหนว่ยกิตรายวิชารวมในหลกัสตูรนัน้แล้ว เว้นแตป่ระธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยัจะกําหนดให้ศกึษารายวิชาอ่ืนเพ่ิมเตมิ 

ข้อ ๔๔ การแสดงผลการเรียนในใบแสดงผลการเรียนให้แยกรายวิชาท่ีได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

ไว้ตา่งหาก โดยให้ระบช่ืุอสถาบนัอดุมศกึษาของรายวิชาท่ีนํามาเทียบวชิาเรียนและโอนหนว่ยกิต และให้ระบรุายวิชาท่ีได้รับ

การเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตพร้อมสญัลกัษณ์คะแนน 

กรณีท่ีเป็นการเทียบโอนความรู้และการให้หนว่ยกิตจากการศกึษานอกระบบ การศกึษาตามอธัยาศยั และการ

เทียบประสบการณ์จากการทํางาน ให้แสดงผลการเรียนดงัตอ่ไปนี ้

(๑) หนว่ยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้บนัทกึ CS (Credits from Standardized 

Test) 

(๒) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests) ให้บันทึก CE 

(Credits from Exam) 

(๓) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการศึกษาหรือการอบรมโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่มหาวิทยาลยั (Evaluation of 

Non-Sponsored Training) ให้บนัทกึเป็น CT (Credits from Training) 

(๔) หนว่ยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ให้บนัทกึเป็น CP (Credits from Portfolio) 

รายวิชาท่ีได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตจะไมนํ่ามาคํานวณคะแนนเฉลีย่สะสม 

 
ส่วนที่ ๔ 

การลงทะเบียนเรียนซํา้ 
 

ข้อ ๔๕  นกัศึกษาท่ีได้รับผลการประเมินตํ่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินเป็น U หรือ W ในรายวิชาบงัคบัต้อง

ลงทะเบียนรายวิชานัน้ซํา้จนกว่าจะได้รับผลการประเมินเป็นสญัลกัษณ์ไม่ตํ่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินเป็น S 

มิฉะนัน้จะไมส่าํเร็จการศกึษา 

ข้อ ๔๖  นกัศกึษาอาจลงทะเบียนเรียนซํา้ในรายวิชาท่ีสอบได้ตํา่กวา่ B ได้ 

นกัศกึษาอาจลงทะเบียนเรียนซํา้โดยเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกนัและมีลกัษณะเนือ้หาคล้ายคลงึแทน

กนัได้โดยต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 
 

ข้อ ๔๗  นกัศกึษาจะลงทะเบียนเรียนซํา้ได้ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และ

ต้องชําระคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

การลงทะเบียนเรียนซํา้ในรายวิชาใดจะกระทําได้เฉพาะในภาคการศกึษาท่ีเปิดรายวิชานัน้เป็นปกติเทา่นัน้ 

ข้อ ๔๘  ผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีลงทะเบียนเรียนซํา้จะถกูปรับเปลีย่นเป็นสญัลกัษณ์ R แล้วแสดงผลการเรียน

ใหมท่ดแทนผลการเรียนในรายวิชาเดิม 

ในกรณีท่ีผลการเรียนใหมต่ํ่ากวา่ผลการเรียนเดิม ให้คงใช้ผลการเรียนเดิม 

ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซํา้หลายครัง้ ให้ใช้ผลการเรียนท่ีมีแต้มระดบัคะแนนสงูสดุ 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  256 - 

ส่วนที่ ๕ 

สถานภาพนักศึกษา 

ข้อ ๔๙  สถานภาพนกัศกึษาแบง่ออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก ่

๔๙.๑ นกัศกึษาปกติ คือ นกัศกึษาท่ีมคีะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ 

๔๙.๒ นกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ คือ นกัศกึษาท่ีมคีะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา่ ๓.๐๐ 
 

ข้อ ๕๐  นักศึกษาอาจขอลาการศึกษาได้โดยยื่นคํา ร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อประธานคณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูร โดยระบเุหตผุลและเอกสารหลกัฐานประกอบการลาอยา่งชดัเจน 

แม้ว่านักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ลาระหว่างภาคการศึกษา  การลากิจและลาป่วย นักศึกษาจะมีสิทธิสอบก็

ตอ่เมื่อนกัศกึษามีเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทัง้หมดในวิชานัน้ 
 

ข้อ ๕๑  นกัศึกษาท่ีจะลาพกัการศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสถานสภาพนกัศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 

 นกัศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้วจะต้องลดหรือขอเพิกถอนรายวิชาเหลา่นัน้ทัง้หมดก่อนจึงจะมีสิทธ์ิลา

พกัการศกึษา 

นกัศกึษาท่ีไมเ่คยลงทะเบียนเรียนหรือไมม่ีหนว่ยกิตสะสม จะขอลาพกัการศกึษาตดิตอ่กนั  ๒  ภาคการศกึษาไมไ่ด้ 

เว้นแตไ่ด้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๕๒  นกัศกึษาท่ีประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษาจะต้องยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรโดยระบเุหตผุลในการขอลาออกอยา่งชดัเจน 

เมื่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบแล้วให้นําเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาผา่นคณบดีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

ข้อ ๕๓  นกัศกึษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

(๒) ผลการเรียนมีคะแนนเฉลีย่สะสมไมถ่ึง ๓.๐๐ ภายในระยะเวลาการศกึษาสงูสดุของแตล่ะหลกัสตูรนบัจากวนัท่ี

นกัศกึษาขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา 

(๓) ยื่นใบลาออกตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

 (๔) ขาดการติดตอ่กบัมหาวิทยาลยั เป็นเวลาติดตอ่กนั ๓๐ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีลงทะเบียนเรียน 

(๕) เป็นผู้กระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอยา่งร้ายแรงหรือสร้างความเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของมหาวิทยาลยั  หรือ

กระทําผิดตอ่ระเบียบวินยัอยา่งร้ายแรง 

(๖) เสยีชีวิต   

การพ้นสถานสภาพการเป็นนกัศึกษาตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 

นกัศึกษาท่ีพ้นสถานสภาพการเป็นนกัศึกษาตาม (๒) และ (๓) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 
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หมวด ๖ 

การสอนและการสอบ 

 
 

ส่วนที่ ๑ 

การสอนและการสอบรายวิชา 
 

ข้อ ๕๔  การจดัการเรียนการสอน และการกําหนดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาตา่ง ๆ ของหลกัสตูรในแต่

ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๕๕  การสอบรายวิชาเป็นการสอบเพ่ือวดัว่านกัศึกษามีความรู้ในรายวิชานัน้โดยอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือ

การวดัผลการศกึษาโดยวิธีอ่ืน ทัง้นีต้้องแจ้งให้นกัศกึษาทราบลว่งหน้าตัง้แตเ่ร่ิมเปิดภาคการศกึษาปกติหรือภาคฤดรู้อน 

นกัศกึษาต้องสอบรายวิชาทกุรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เว้นแต่เป็นรายวิชาท่ีเป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟัง 

หรือได้เพิกถอนรายวิชานัน้อยา่งถกูต้อง หรือเป็นกรณีท่ีนกัศกึษาได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการศกึษา 

ข้อ ๕๖  นกัศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทัง้หมดของแต่ละรายวิชาจึงจะมีสิทธ์ิ

เข้าสอบในรายวิชานัน้ได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากอาจารย์ผู้สอนให้เข้าสอบได้ 

ข้อ ๕๗  กําหนดการสอบประจําภาคการศกึษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

กําหนดการสอบระหวา่งภาคการศกึษาให้อยูใ่นดลุพินิจของอาจารย์ผู้สอน  

 
ส่วนที่ ๒ 

การสอบประมวลความรู้ 
 

ข้อ ๕๘  การสอบประมวลความรู้สําหรับหลกัสตูรปริญญาโท (Comprehensive Examination) เป็นการทดสอบ

ความรู้ท่ีได้ศึกษาในหลกัสตูร ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนือ้หา และความสามารถในประยกุต์ใช้

ความรู้ตามปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

การสอบประมวลความรู้อาจเป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบปากเปลา่ตามท่ีคณะกรรมการสอบประมวล

ความรู้กําหนด 

ข้อ ๕๙  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรหรือผู้ ท่ีประธาน

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายเป็นประธาน อาจารย์ผู้สอนท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายอย่างน้อย 

๒ คน เป็นกรรมการ และอาจมผีู้ทรงคณุวฒุิภายนอกอีก ๑ คนเป็นกรรมการก็ได้ 

ให้คณบดโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประกาศรายช่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 

ข้อ ๖๐  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัให้มีการสอบประมวลความรู้ภาคการศกึษาละ ๑ ครัง้โดยให้ประกาศ

ช่วงเวลาท่ีจะจดัสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศกึษาต้น 

ข้อ ๖๑  นกัศึกษาท่ีประสงค์จะสอบประมวลความรู้ให้ยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและ

ชําระคา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

นกัศกึษาจะเข้าสอบประมวลความรู้ได้ก็ต่อเมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลกัสตูรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ โดยมีผลการประเมินรายวิชาบงัคบัไมต่ํ่ากวา่ C 
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ข้อ ๖๒  เมื่อได้ดําเนินการสอบประมวลความรู้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการสอบ

ตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ืออนมุตัิผลการ

สอบประมวลความรู้ 

ข้อ ๖๓  นกัศกึษาท่ีเข้าสอบประมวลความรู้แล้วได้สญัลกัษณ์ U อาจยื่นคําร้องตามข้อ ๖๒ วรรคหนึง่ได้อีก ๒ ครัง้ 

เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นว่ามีเหตุอนัจําเป็นและสมควรท่ีจะได้รับการผ่อนผัน อาจยื่นคําร้องภายหลงั

กําหนดเวลาดงักลา่วได้  

หากผลปรากฎวา่ยงัได้รับสญัลกัษณ์ U อีก ๒ ครัง้ ให้ผู้นัน้พ้นจากสถานภาพการเป็นนกัศกึษา 

 
ส่วนที่ ๓ 

การสอบวดัคุณสมบัต ิ
 

ข้อ ๖๔  การสอบวดัคณุสมบตัิสําหรับหลกัสตูรปริญญาเอก (Qualifying Examination) เป็นการสอบวดัความรู้

พืน้ฐาน ทกัษะเชิงวิเคราะห์ และศกัยภาพของนกัศึกษาในการทํางานวิจยัโดยอิสระ เพ่ือแสดงถึงศกัยภาพและความพร้อม

ของนกัศกึษาท่ีจะศกึษาในระดบัปริญญาเอก 

การสอบวดัคณุสมบตัิให้กระทําโดยการสอบข้อเขียน และจะมีการสอบปากเปลา่ด้วยหรือไมก็่ได้ 

การสอบวดัคณุสมบตัิให้กระทําโดยคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ

ข้อ ๖๕  คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตัิให้มีจํานวนไมน้่อยกวา่ ๓ คนโดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๕๙ โดยอนโุลม 

ให้คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรประกาศรายช่ือคณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตั ิ

ข้อ ๖๖  ให้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจดัให้มีการสอบวดัคณุสมบตัิภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้โดยให้ประกาศ

ช่วงเวลาท่ีจะจดัสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศกึษาต้น 
 

ข้อ ๖๗  นกัศกึษาท่ีประสงค์จะสอบวดัคณุสมบตัิให้ยื่นคําร้องตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและชําระ

คา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

นักศึกษาจะเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและได้

ลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาท่ีจะสอบวัดคุณสมบัติรวมทัง้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

๖๗.๑ นกัศึกษาท่ีเข้าศึกษาด้วยวฒุิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนระดบัปริญญาเกียรตินิยมขึน้ไป

สามารถยื่นคําร้องขอสอบวดัคณุสมบตัิได้ตัง้แตภ่าคการศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา 

๖๗.๒ นกัศึกษาท่ีเข้าศึกษาด้วยวฒุิปริญญาตรีท่ีมีผลการเรียนตํ่ากว่าระดบัปริญญาเกียรตินิยมต้องลงทะเบียน

เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๑๒ หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึน้ไป จึงจะยื่นคําร้องขอสอบวัด

คณุสมบตัิได้ 
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ข้อ ๖๘  เมื่อได้ดําเนินการสอบวดัคณุสมบตัิแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตัิรายงานผลการสอบต่อ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ืออนมุตัิผลการ

สอบวดัคณุสมบตั ิ

ข้อ ๖๙  นกัศึกษาท่ีสอบวดัคณุสมบตัิแล้วได้สญัลกัษณ์ U อาจยื่นคําร้องตามข้อ ๖๗ วรรคหนึ่งได้อีก ๑ ครัง้ 

ภายในภาคการศกึษาถดัไป เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นว่ามีเหตอุนัจําเป็นและสมควรท่ีจะได้รับการผ่อนผนั 

อาจยื่นคําร้องภายหลงักําหนดเวลาดงักลา่วได้  

หากผลปรากฎว่ายังได้รับสญัลกัษณ์ U อีก คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรอาจเสนอคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาผา่นคณบดีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิโอนนกัศกึษาไปเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาโทได้ 

 

ส่วนที่ ๔ 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๐  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการสอบวดัความรู้ความเข้าใจของนกัศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประเด็น

ปัญหา ระเบียบวิธีการวิจยั วิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหางานวิจยั 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหลกัสตูรปริญญาเอกต้องมีการสอบความรู้พืน้ฐานและความรู้เชิงลกึท่ีจําเป็นใน

การทําวิทยานิพนธ์เพ่ือให้แนใ่จวา่นกัศกึษามีความรู้ท่ีจําเป็นเพียงพอในการทํางานวิจยั 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กระทําโดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๑  ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ซึ่งอย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร หรือ ผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายเป็นประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณีเช่นนี ้ให้นบัเป็น ๑ คน 

(๓) ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อยา่งน้อย ๑ คน 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีคณุสมบตัิตามข้อ ๑๙ วรรคสองโดยอนโุลม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มิได้ 

ข้อ ๗๒  ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) สอบวดัความรู้ความเข้าใจของนกัศกึษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวจิยัให้สอดคล้องกบัระยะเวลาในการทํา

วิจยัและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจยั 

(๒) เสนอผลการสอบตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
 

ข้อ ๗๓  นกัศกึษาท่ีประสงค์จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้สง่โครงร่างวทิยานิพนธ์ซึง่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

เห็นชอบแล้วแก่สาํนกังานบณัฑิตศกึษาเป็นการลว่งหน้าและต้องชําระคา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

นกัศึกษาต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามหลกัเกณฑ์และภายใน

กําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ข้อ ๗๔  เมื่อได้ดําเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์รายงาน

ผลการสอบตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ืออนมุตัิผลการ

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๕  นกัศึกษาต้องได้รับอนมุตัิโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

กําหนดและต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาโทต้องได้รับอนมุตัิโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๒ ปีการศกึษานบัแตภ่าคการศึกษา

แรกท่ีเข้าศกึษา 

(๒) นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๓ ปีการศึกษานับแต่ภาค

การศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาอาจกําหนดให้นกัศึกษา

ต้องสอบและได้รับอนมุตัิโครงร่างวิทยานิพน์ก่อนกําหนดเวลาได้ 

นักศึกษาท่ีไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นสถานภาพการเป็น

นกัศึกษา เว้นแต่มีเหตอุนัจําเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาอาจขยายกําหนดเวลาตอ่ไปอีก ๑ ภาคการศกึษาได้ 

ข้อ ๗๖  เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําประกาศหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ ช่ือผู้ ทําวิทยานิพนธ์ พร้อมทัง้รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส่งให้

สาํนกังานบณัฑิตศกึษาเผยแพร่ตอ่ไป 

การเปลีย่นแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีท่ีมี

เหตุผลและความจําเป็น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหาร

บณัฑิตศกึษาโดยลาํดบั 

ส่วนที่ ๕ 

การสอบวทิยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๗  การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา ประกอบด้วยการตรวจ

อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา

ผลงานโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๘  ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยหลกัสตูรปริญญาโทให้มี

กรรมการจํานวนไมน้่อยกวา่ ๓ คน แตไ่มเ่กิน ๕ คน หลกัสตูรปริญญาเอกให้มีกรรมการจํานวนไมน้่อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน 

๗ คน โดยต้องแตง่ตัง้อาจารย์ประจําอยา่งน้อย ๒ คนเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อยา่งน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร หรือ ผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมอบหมายเป็นประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณีเช่นนี ้ให้นบัเป็น ๑ คน 

(๓) ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อยา่งน้อย ๑ คน 

ในกรณีท่ีมีเหตผุลและความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีการแต่งตัง้กรรมการให้มีจํานวนมากกว่าท่ี

กําหนดไว้ก็ได้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มิได้ 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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ข้อ ๗๙  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีตรวจอา่นวิทยานิพนธ์ ประชมุปรึกษาระหว่างกรรมการในวนัสอบ

วิทยานิพนธ์ และทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถามหรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมทัง้อนุมัติการปรับเปลี่ยนหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่แนวทางการวิจยัท่ีได้รับอนมุตัิไว้ก่อนหน้านัน้ 

ในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการสอบต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรทราบด้วย 

ข้อ ๘๐  นกัศกึษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ก็ตอ่เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

(๑) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร 

(๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วนัก่อนวนัสอบ

วิทยานิพนธ์ 

(๓) มีหลกัฐานแสดงวา่ได้สง่บทความวิจยัซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวิทยานิพนธ์ให้วารสารทางวิชาการพิจารณาเพ่ือการ

ตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับให้ไปเสนอผลงานตอ่ท่ีประชมุวิชาการตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ข้อ ๘๑  นกัศกึษาท่ีประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ให้สง่ร่างวิทยานิพนธ์ซึง่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบแล้ว

แก่สาํนกังานบณัฑิตศกึษาเป็นการลว่งหน้าและต้องชําระคา่ธรรมเนียมการสอบตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๘๒  การสอบวิทยานิพนธ์ให้กระทําโดยเปิดเผย และบคุคลภายนอกอาจเข้ารับฟังได้ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์

ระดบัปริญญาเอกซึง่มกีารเสนอผลงานวิจยัท่ีสามารถตรวจสอบได้ เว้นแต่มีความจําเป็นต้องพิทกัษ์ข้อมลูสว่นหนึ่งสว่นใด

ของวิทยานิพนธ์ไว้เป็นความลบั ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจสัง่เป็นอยา่งอ่ืนได้ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอํานาจอนญุาตหรือไมอ่นญุาตให้ผู้ เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเก่ียวข้องกบั

เนือ้หาของวิทยานิพนธ์ รวมทัง้การจํากดัเวลาการถาม และการควบคมุให้ดําเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

ข้อ ๘๓  ในวนัสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน 

สาํหรับหลกัสตูรปริญญาโท และไมน้่อยกวา่ ๕ คน สําหรับหลกัสตูรปริญญาเอกมาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์จึงจะถือว่า

การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์  

นกัศกึษาท่ีไมม่าสอบในวนัสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ เว้นแต่ไม่สามารถ

เข้าสอบโดยเหตสุดุวิสยัโดยได้รับอนญุาตจากประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนเวลาสอบวิทยานิพนธ์นัน้ 

ข้อ ๘๔  เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์สิน้สดุลง ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประชุมร่วมกนัเพ่ือพิจารณาและ

ประเมินผลการสอบเป็นการลบั 

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง ยกเว้น

กรณีของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมให้นบัรวมกนัเป็นหนึง่เสยีง โดยให้ถือเสยีง

ข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการสอบ

วิทยานิพนธ์ไว้เป็นอยา่งอ่ืน โดยต้องแจ้งให้นกัศกึษาทราบเป็นการลว่งหน้า 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจให้ผา่นโดยมีจํานวนหนว่ยกิตน้อยกวา่ท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนก็ได้ ทัง้นี ้ให้

นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนสว่นท่ีเหลอืให้ครบถ้วนตามจํานวน    หนว่ยกิตท่ีกําหนดตัง้แตภ่าคการศกึษาถดัไป 

ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และต้องแจ้งผลการ

สอบวิทยานิพนธ์แก่นกัศกึษาให้ทราบด้วย 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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ข้อ ๘๕  การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

๘๕.๑ ในกรณีสอบผา่นแตต้่องมีการแก้ไข ให้ระบปุระเด็นหรือรายการท่ีต้องแก้ไข พร้อมทัง้มีการอธิบาย ชีแ้จงให้ผู้

เข้าสอบรับทราบ ทัง้นี ้ผู้ เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จและคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน ๔๕ วนันบัจากวนั

สอบ หากไมส่ามารถดําเนินการได้ทนัตามกําหนดดงักลา่วให้ถือวา่ไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ แล้วให้คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์รายงานผลขัน้สดุท้ายตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

๘๕.๒ ในกรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องสรุปสาเหตุหลกัของการพิจารณาไม่ให้ผ่านโดย

บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจ้งให้ผู้ เข้าสอบทราบและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรภายใน ๓ วนัทําการถัด

จากวนัสอบ 

ข้อ ๘๖  นกัศกึษาท่ีไมผ่า่นการสอบวิทยานิพนธ์มีสทิธิสอบใหมอี่กไมเ่กิน ๒ ครัง้ และให้ขอสอบใหมภ่ายใน ๓๐ วนั

นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งผลการสอบ 

การขอสอบใหมใ่ห้เป็นไปตามข้อ ๘๑ โดยอนโุลม 
 

ข้อ ๘๗  รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษา

กําหนดลขิสทิธ์ิในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๘๘  นกัศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ให้แก่สํานกังานบณัฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ และภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ภายใต้บงัคบัความในข้อ ๙.๖ และ ข้อ ๑๓ นกัศกึษาท่ีสง่วิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ภายหลงักําหนดเวลาตามวรรค

หนึง่จะไมส่าํเร็จการศกึษาในภาคการศกึษานัน้และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศกึษาถดัไป 

 

ส่วนที่ ๖ 

การสอบการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๘๙  การสอบการค้นคว้าอิสระเป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการค้นคว้าอิสระของนกัศึกษาด้วยการตรวจ

อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา

ผลงานโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๙๐  ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระโดยให้มีกรรมการ

จํานวนไมน้่อยกวา่ ๓ คน แตไ่มเ่กิน ๕ คน  

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอยา่งน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรือ ผู้ ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมอบหมาย เป็น

ประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

(๓) อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก อยา่งน้อย ๑ คน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระจะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมิได้ 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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ข้อ ๙๑  คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีหน้าท่ีตรวจอ่านรายงานการค้นคว้าอิสระ ประชุมปรึกษาระหว่าง

กรรมการในวนัสอบการค้นคว้าอิสระ และทดสอบความรู้นกัศึกษาด้วยการซกัถามหรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมทัง้อนมุตัิการ

ปรับเปลีย่นหวัข้อการค้นคว้าอิสระซึง่ไมม่ีผลกระทบตอ่แนวทางการค้นคว้าอิสระท่ีได้ทําไว้แล้ว 

ในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนหวัข้อการค้นคว้าอิสระ ประธานคณะกรรมการสอบต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูรทราบด้วย 

ข้อ ๙๒  นักศึกษาจะสอบการค้นคว้าอิสระได้ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ใน

หลกัสตูร 

ข้อ ๙๓  น ักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบการค้นคว้าอิสระให้สง่ร่างรายงานการค้นคว้าอิสระซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระเห็นชอบแล้วแก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาเป็นการล่วงหน้าและต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๙๔  ในวนัสอบการค้นคว้าอิสระต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรวมกนัไมน้่อยกวา่ ๓ 

คนมาดําเนินการสอบการค้นคว้าอิสระจึงจะถือวา่การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์  

นกัศกึษาท่ีไมม่าสอบในวนัสอบการค้นคว้าอิสระให้ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระเว้นแต่ไม่

สามารถเข้าสอบโดยเหตสุดุวิสยัโดยได้รับอนญุาตจากประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระก่อนเวลาสอบการค้นคว้า

อิสระนัน้ 
 

ข้อ ๙๕   เมื่อการสอบการค้นคว้าอิสระสิน้สุดลง ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระประชุมร่วมกันเพ่ือ

พิจารณาและประเมินผลการสอบเป็นการลบั 

การประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง โดยให้

ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉยั เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ

สอบการค้นคว้าอิสระไว้เป็นอยา่งอ่ืน โดยต้องแจ้งให้นกัศกึษาทราบเป็นการลว่งหน้า 

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอาจให้ผ่านโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่าท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนก็ได้ 

ทัง้นี ้ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนสว่นท่ีเหลอืให้ครบถ้วนตามจํานวน    หนว่ยกิตท่ีกําหนดตัง้แตภ่าคการศกึษาถดัไป 

ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบตอ่นคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และต้องแจ้งผล

การสอบการค้นคว้าอิสระแก่นกัศกึษาให้ทราบด้วย 

ข้อ ๙๖  การแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้ดําเนินการตามข้อ ๘๕ โดยอนโุลม 

ข้อ ๙๗  นกัศึกษาท่ีไม่ผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระมีสิทธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ และให้ขอสอบใหม่ภายใน 

๓๐ วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งผลการสอบ 

การขอสอบใหมใ่ห้เป็นไปตามข้อ ๙๓ โดยอนโุลม 

ข้อ ๙๘  รูปแบบของรายงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์รายงานการค้นคว้าอิสระท่ีคณะ

กรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ลขิสทิธ์ในรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นของมหาวิทยาลยั 
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ข้อ ๙๙  นกัศกึษาต้องสง่รายงานการค้นคว้าอิสระฉบบัสมบรูณ์ให้แก่สํานกังานบณัฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ 

และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

ภายใต้บังคับความในข้อ ๙.๕ และ ข้อ ๑๓ นักศึกษาท่ีส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ภายหลัง

กําหนดเวลาตามวรรคหนึง่จะไมส่าํเร็จการศกึษาในภาคการศกึษานัน้และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระใน

ภาคการศกึษาถดัไปด้วย 

 

หมวด ๗ 

การประเมินผลการศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 

ระดับการประเมิน 
 

ข้อ ๑๐๐ การประเมินผลการศกึษาให้กระทําเมื่อสิน้ภาคการศกึษาแตล่ะภาค 

ข้อ ๑๐๑ นกัศกึษาท่ีทําการทจุริตในการสอบให้ดาํเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

ข้อ ๑๐๒ การประเมินรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิตให้กระทําเป็นสญัลกัษณ์ซึง่มีความหมายและแต้ม

ระดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

 สัญลักษณ์  ความหมาย      แต้มระดับคะแนน 

       A   ดีเยี่ยม (Excellent)   ๔.๐๐ 

    B+   ดีมาก (Very Good)   ๓.๕๐ 

    B   ดี  (Good)    ๓.๐๐ 

    C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)   ๒.๕๐ 

    C   พอใช้  (Fair)    ๒.๐๐ 

    D+   ออ่น   (Poor)    ๑.๕๐ 

    D   ออ่นมาก (Very Poor)   ๑.๐๐ 

    F   ตก (Fail)     ๐.๐๐ 

ข้อ ๑๐๓  การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิตให้กระทําเป็นสญัลกัษณ์ดงัตอ่ไปนี ้

   S   ผลการประเมินเป็นท่ีนา่พอใจ (Satisfactory) 

   U   ผลการประเมินไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ (Unsatisfactory) 

ข้อ ๑๐๔  การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระเป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิตท่ีให้ใช้

การประเมินผลตามข้อ ๑๐๓ โดยอนโุลม 
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ข้อ ๑๐๕ การประเมินผลรายวิชา อาจแสดงด้วยสญัลกัษณ์ดงัตอ่ไปนี ้

V  การร่วมฟังการบรรยาย (Visitor) 

I  การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) 

IP   การเรียนการสอนยงัไมส่ิน้สดุและยงัไมม่ีการวดัผล (In-Progress) 

W   ถอนรายวิชา (Withdraw) 

X   ยงัไมไ่ด้รับผลการประเมิน (No Report) 

 

 

ข้อ ๑๐๖  การให้สญัลกัษณ์ตามข้อ ๑๐๒ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่อมีการประเมินผลการศกึษารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนบัหนว่ยกิต 

(๒) เมื่อเปลี่ยนจาก I โดยมีการประเมินผลภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไปท่ีนกัศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

(๓) เมื่อเปลีย่นจาก IP หรือ X 

ข้อ ๑๐๗  นอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๑๐๖ แล้ว สญัลกัษณ์ F จะให้ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่ออาจารย์ผู้ สอนไม่อนุญาตให้สอบเน่ืองจากมีเวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทัง้หมดของ

รายวิชานัน้โดยไมม่ีเหตอุนัควร 

(๒) เมื่อนกัศกึษาขาดสอบโดยไมม่ีเหตอุนัควร 

(๓) เมื่อนกัศกึษาเข้าสอบและไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 

(๔) เมื่อเปลีย่นจาก I ในกรณีท่ีไมม่ีการประเมินผลการสอบ หรือ ผลงานภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศึกษา

ถดัไปท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน 

 (๕) นักศึกษากระทําการทุจริตในการสอบ ทําผิดข้อบังคบั ระเบียบ คําสัง่ หรือ ประกาศเก่ียวกับการสอบท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด ทัง้นีโ้ดยมติของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา 

ข้อ ๑๐๘   การให้สญัลกัษณ์ S จะกระทําได้ก็ตอ่เมื่อผลการประเมินเป็นท่ีนา่พอใจในกรณีตอ่ไปนี ้

(๑) เมื่อนกัศกึษาผา่นเกณฑ์การประเมินในรายวิชาลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 

(๒) เมื่อนกัศกึษาได้รับการประเมินให้ผา่นในการทําวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ 

(๓) เมื่อนกัศกึษาได้รับการประเมินผลให้ผา่นในการสอบวดัคณุสมบตัิ 

(๔) เมื่อนกัศกึษาได้รับการประเมินผลให้ผา่นในการสอบประมวลความรู้ 
 

ข้อ ๑๐๙   การให้สญัลกัษณ์ U จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อผลการประเมินในกรณีต่าง ๆ ตามข้อ ๑๐๘ ไม่ผ่านหรือไม่

เป็นท่ีพอใจ 

ข้อ ๑๑๐   การให้สญัลกัษณ์ V จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังได้ดําเนินการตาม

หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศึกษาได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรก่อน 

และต้องชําระคา่ลงทะเบียนเรียนหรือคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 
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(๒) นกัศกึษามีเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาศกึษาทัง้หมดของรายวิชานัน้ 

หากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังไม่ได้ดําเนินการให้ไปตามหลกัเกณฑ์จะไม่ปรากฎรายวิชานัน้ในใบ

แสดงผลการเรียน 

ข้อ ๑๑๑  การให้สญัลกัษณ์ I จะกระทําได้เฉพาะกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาป่วยก่อนท่ีการเรียนในภาคการศกึษานัน้จะสิน้สดุลง และยงัป่วยอยูจ่นกระทัง่ถึงกําหนดการสอบเป็น

เหตใุห้ไมส่ามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทกุรายวิชาได้ และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้พิจารณาคําร้อง

ประกอบกบัความเห็นของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้แล้วเห็นวา่ควรให้ได้ I 

(๒) นกัศกึษาได้ศกึษามาจนสิน้สดุภาคการศกึษาแล้ว และป่วยระหว่างการสอบเป็นเหตใุห้ไม่สามารถเข้าสอบใน

บางรายวิชาหรือทัง้หมดได้และประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้พิจารณาคําร้องประกอบกบัความเห็นของอาจารย์

ผู้สอนรายวิชานัน้แล้วเห็นสมควรให้ได้ I 

(๓) นกัศึกษาขาดสอบด้วยเหตุสดุวิสยัโดยได้ยื่นคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรโดยทนัที และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้พิจารณาคําร้องประกอบกบัความเห็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชานัน้แล้วเห็นสมควรได้ 

I 

(๔) นกัศกึษาทํางานท่ีเป็นสว่นประกอบการศึกษายงัไม่สมบรูณ์และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา

โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและแจ้งให้คณบดีทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมกับผล

การศกึษาของนกัศกึษาอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ 

การเปลีย่น I ตาม (๑) และ (๒) ให้ได้รับสญัลกัษณ์การประเมินผลสงูสดุไมเ่กิน B 
 

ข้อ ๑๑๒  การให้สัญลักษณ์ IP จะกระทําได้เมื่อการวัดและประเมินผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ในรายวิชา

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

สญัลกัษณ์ IP จะถกูเปลีย่นเมื่อได้รับการวดัและประเมินผลแล้วในกําหนดเวลาไม่เกินวนั สดุท้ายของกําหนดการ

สอบไลป่ระจําภาคการศกึษาภายใน ๑ ภาคการศกึษาปกติถดัไป  

หากพ้นกําหนดดงักลา่วแล้ว สญัลกัษณ์   IP จะเปลีย่นเป็นสญัลกัษณ์ U 

ข้อ ๑๑๓  การให้สญัลกัษณ์ W จะกระทําได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาได้ถอนรายวิชานัน้ 

(๒) นกัศกึษาลาพกัการศกึษาโดยถกูต้อง 

(๓) นกัศกึษาถกูสัง่พกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ด้วยเหตผุลอ่ืนท่ีมิใช่เพราะเหตท่ีุกระทําผิดข้อบงัคบั ระเบียบ 

คําสัง่ หรือประกาศเก่ียวกบัการสอบของหลกัสตูร คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษา หรือ มหาวิทยาลยั 

(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรอนมุตัิให้เปลี่ยนจากสญัลกัษณ์ I ตามข้อ ๑๑๑ (๑) (๒) หรือ (๓) เป็น 

W หากปรากฎว่าการป่วยหรือเหตสุดุวิสยัยงัไม่สิน้สดุภายใน ๒ สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาถดัไปถดัจากการศึกษาท่ี

นกัศกึษาลงทะเบียน 

(๖) นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เง่ือนไขหรือข้อกําหนดของหลกัสตูร 

ข้อ ๑๑๔  การให้สญัลกัษณ์ X จะกระทําได้เฉพาะในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลแล้วแต่สํานกังานบณัฑิตศึกษายงั

ไมไ่ด้รับรายงานการประเมินผลการศกึษาของรายวิชานัน้ตามกําหนด 
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ส่วนที่ ๒ 

การคาํนวณคะแนนเฉลี่ย 
 

ข้อ ๑๑๕  การคํานวณคะแนนเฉลีย่ของนกัศกึษาแตล่ะรายให้กระทําเมื่อสิน้สดุภาคการศกึษา 

ข้อ ๑๑๖  คะแนนเฉลีย่มี ๒ ประเภท ซึง่คํานวณได้ดงัตอ่ไปนี ้

๑๑๖.๑ คะแนนเฉลีย่รายภาคการศกึษา ให้คํานวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาในแตล่ะภาคการศึกษาโดยเอา

ผลรวมของผลคณูของหนว่ยกิตคํานวณกบัแต้มระดบัคะแนนประจําสญัลกัษณ์ท่ีนกัศกึษาได้ในแตล่ะรายวิชาทกุครัง้เป็นตวั

ตัง้แล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหนว่ยกิตคํานวณรายภาค 

๑๑๖.๒ คะแนนเฉลีย่สะสม ให้คํานวณจากผลการศกึษาของนกัศกึษาตัง้แต่เร่ิมเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีมี

การคิดคํานวณโดยเอาผลรวมของผลคณูของหน่วยกิตคํานวณกบัแต้มระดบัคะแนนประจําสญัลกัษณ์ท่ีนกัศึกษาได้ในแต่

ละรายวิชาทกุครัง้เป็นตวัตัง้แล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหนว่ยกิตสะสม 

ผลการศกึษาภาคฤดรู้อนให้นําไปรวมกบัผลการศกึษาภาคการศกึษาภาคถดัไปท่ีนกัศกึษาผู้นัน้ลงทะเบียนเรียน

และมีหนว่ยกิตคาํนวณรายภาคเพ่ือจําแนกสภาพนกัศกึษา 

ในกรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนวชิาใดวิชาหนึง่มากกวา่ ๑ ครัง้ให้ใช้ผลการเรียนท่ีได้คะแนนสงูสดุ และนบัจํานวน

หนว่ยกิตตามหลกัสตูรในวิชานัน้เพียงครัง้เดียว 
 

หมวดที่ ๘ 

การสาํเร็จการศึกษา 

ส่วนที่๑ 

ผู้สาํเร็จการศึกษา 
 

ข้อ ๑๑๗  ผู้ ท่ีจะมีสทิธ์ิขอรับประกาศนียบตัรหรือปริญญาตามความในหมวดนีไ้ด้นัน้ นกัศึกษาจะต้องปฏิบตัิตาม

เกณฑ์การสาํเร็จการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

๑๑๗.๑ นกัศึกษาระดับประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สูง ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหนว่ยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรและต้องได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ คะแนนหรือเทียบเทา่ 

๑๑๗.๒ ปริญญาโท 

๑๑๗.๒.๑ นกัศกึษา แผน  ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการ

ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาแตง่ตัง้และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้

ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการ

ท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) 

๑๑๗.๒.๒ นกัศึกษา แผน  ก แบบ ก ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลกัสตูรโดยได้รับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํ่ากวา่ ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทัง้เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้

สดุท้าย โดยคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาแตง่ตัง้และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ

อยา่งน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ

เสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ (Proceeding) 
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๑๑๗.๒.๓ นกัศึกษา แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลกัสตูรได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 

๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ / หรือปากเปลา่ในสาขาวิชานัน้ 

๑๑๗.๒.๔ นักศึกษาแสดงหลักฐานการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ หรือ แสดงหลักฐานการอบรม

ภาษาตา่งประเทศตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษากําหนด 

๑๑๗.๓ ปริญญาเอก 

 ๑๑๗.๓.๑ นกัศึกษา แบบ ๑  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด  สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ   (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสทิธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอ

วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลยัและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์     หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer 

Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 

๑๑๗.๓.๒ นกัศึกษา แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนด    ในหลกัสตูรโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดบัคะแนน    หรือเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลกัเกณฑ์

และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักําหนด   สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทํา

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สดุท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวฒุิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์       หรืออย่างน้อย

ดําเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ใน วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการ

ภายนอกร่วมกลัน่กรอง  (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานัน้ 
 

ข้อ ๑๑๘  สําหรับนกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสตูรซึ่งกําหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของ

เง่ือนไขในการสาํเร็จการศกึษาและนกัศกึษาได้ดําเนินการจนผ่านเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ใน

ระหวา่งรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีหลกัสตูรกําหนดและนกัศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษา

ครบตามระยะเวลาการศกึษาตามหลกัสตูรแล้ว  นกัศกึษาสามารถยื่นคําร้องตอ่ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือ

ขอขยายเวลาการศกึษาได้ครัง้ละ ๑ ภาคการศกึษา แตไ่มเ่กิน ๒ ครัง้ 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบณัฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ืออนมุตัิคําร้อง

ตามวรรคหนึง่ 

ข้อ ๑๑๙  สาํหรับการสอบผา่นภาษาตา่งประเทศตามเกณฑ์การสาํเร็จการศกึษา ภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา

ในหลกัสตูรเดียวกนัไมจํ่าเป็นต้องเป็นภาษาเดียวกนั 

ภาษาต่างประเทศในท่ีนีห้มายถึง ภาษาท่ีเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ือทําวิทยานิพนธ์หรือการ

ค้นคว้าอิสระ 

สําหรับหลกัสตูรท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ หากนกัศึกษาชาวต่างประเทศทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระใน

เร่ืองเก่ียวกบัประเทศไทย ให้ถือวา่ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศก็ได้ ยกเว้นกรณีท่ีนกัศกึษาเป็นคนไทยต้องกําหนดให้ใช้

ภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ช่ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศ 

สาํหรับหลกัสตูรท่ีสอนเป็นภาษาไทยต้องกําหนดภาษาอ่ืนท่ีไมใ่ช่ภาษาไทยเป็นภาษาตา่งประเทศเทา่นัน้ 
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ข้อ ๑๒๐ ผู้สาํเร็จการศกึษาจะมีสทิธ์ิได้รับเกียรติบตัรเรียนดีก็ตอ่เมือ่มีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นผู้สาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

(๒) มีคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูรไมต่ํ่ากวา่ ๓.๗๕ 

(๓) ไมม่ีรายวิชาท่ีได้สญัลกัษณ์ตํ่ากวา่ B 

(๔) ไมม่ีรายวิชาท่ีได้สญัลกัษณ์ U 

(๕) ไมม่ีรายวิชาท่ีได้สญัลกัษณ์ R 

 

ข้อ ๑๒๑ ให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้ อนุมัติการสําเร็จการศึกษาและให้ถือวันท่ีได้รับอนุมัตินัน้เป็นวันสําเร็จ

การศกึษา 

 

ส่วนที่ ๒ 

การอนุมัติประกาศนียบตัรและปริญญา 
 

ข้อ ๑๒๒  นกัศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอสําเร็จ

การศกึษาตอ่สาํนกังานบณัฑิตศกึษาลว่งหน้าอยา่งน้อย ๓๐ วนั  ก่อนวนัสิน้ภาคการศกึษาท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศกึษานัน้ 
 

ข้อ ๑๒๓  นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเ พ่ือขออนุมัติ

ประกาศนียบตัรหรือปริญญาตอ่สภามหาวิทยาลยัก็ตอ่เมื่อมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นผู้สาํเร็จการศกึษาตามบงัคบัความในหมวดท่ี ๘ สว่นท่ี ๑ 

(๒) ไมค้่างชําระคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ หรือไมม่ีหนีส้นิกบัมหาวิทยาลยั 

(๓) เป็นผู้ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการดําเนินการทางวินยันกัศกึษา 

(๔) สง่วิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัทําตามรูปแบบและจํานวนท่ี

สาํนกังานบณัฑิตศกึษากําหนด 

ให้คณะกรรมการบริหารบณัฑิตศกึษาอนมุตัิรายช่ือผู้สาํเร็จการศกึษาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๑๒๔  ให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้อนมุตัิประกาศนียบตัรหรือปริญญา 

การเสนอรายช่ือผู้สาํเร็จการศกึษาเพ่ือขออนมุตัิประกาศนียบตัรหรือปริญญาตอ่สภามหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 
 

ข้อ ๑๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตผุลท่ีจําเป็นและสมควร   มหาวิทยาลยัอาจพิจารณามิให้ผู้สําเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ ใดเข้า

รับการประสาทปริญญาบตัรก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

ข้อ ๑๒๖  สภามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบตัรหรือปริญญาซึง่ได้อนมุตัิแก่ผู้สาํเร็จการศกึษาผู้

หนึง่ผู้ใดไปแล้วตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ผู้สาํเร็จการศกึษาผู้นัน้ไมม่ีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนยัของคณุสมบตัิผู้มีสทิธิเข้าศกึษา หรือผู้สําเร็จการศึกษา

ของหลกัสตูรท่ีตนได้สาํเร็จการศกึษา  

(๒) ผู้สาํเร็จการศกึษาผู้นัน้ได้ทําการลอกเลยีนงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือการสําเร็จการศึกษาตาม

หลกัสตูรของผู้ อ่ืน หรือมิได้กระทําด้วยตนเอง  

(๓) ผู้สาํเร็จการศกึษาผู้นัน้ได้กระทําการอนัเป็นท่ีเสือ่มเสยีร้ายแรงตอ่มหาวิทยาลยั หรือต่อศกัดิ์ศรีแห่งปริญญาท่ี

ตนได้รับ    
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การเพิกถอนประกาศนียบตัรหรือปริญญาให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตัิประกาศนีบตัรหรือปริญญา

ให้กบับคุคลนัน้ 

 

หมวดที่ ๙ 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๒๗  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึ่งดํารงอยู่ในวนัประกาศใช้ข้อบงัคบันีใ้ห้คง

ดํารงตําแหนง่ตอ่ไปจนกวา่จะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

 

ข้อ ๑๒๘  มิให้นําข้อบงัคบั ข้อ ๑๑๗.๒.๔ มาใช้บงัคบักบันกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาก่อนปีการศกึษา ๒๕๕๓ 
 

    ประกาศ ณ  วนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

                            พลเอก           

      (ธงชยั     เกือ้สกลุ) 

                    นายกสภามหาวิทยาลยั 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก 

ว่าด้วย การศึกษาขัน้ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 

 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัโยนก   เป็นไปตามมาตราฐานวิชาการด้วยความ

เรียบร้อย และมีประสทิธิภาพ  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 34(2) แหง่พระราชบญัญัติสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ. 

2546   และโดยมติสภามหาวิทยาลยัโยนก   ในคราวประชมุครัง้ท่ี 1/2552   เมื่อวนัศกุร์ท่ี   26  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2552   

จึงวางระเบียบไว้ดงันี ้

 

หมวด 1 

หมวดทั่วไป 
 

ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัโยนกวา่ด้วยการศกึษาขัน้ปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2552”       

ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัสาํหรับการศกึษาระดบัปริญญาตรี   ตัง้แตปี่การศกึษา 2552   เป็นต้นไป 

ข้อ 3.  ให้ยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยการศกึษาขัน้ปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2531 ฉบบัแก้ไขปรับปรุง 

พ.ศ. 2547   และ บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัง่ หรือประกาศอ่ืนใดของมหาวิทยาลยัท่ีขดั หรือ แย้งกบัระเบียบนี ้ให้ใช้

ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี ้

          “มหาวิทยาลยั”        หมายถึง    มหาวิทยาลยัโยนก 

       “อธิการบด”ี      หมายถึง    อธิการบดมีหาวิทยาลยัโยนก 

       “คณะ”              หมายถึง    คณะวิชาตา่ง ๆ ท่ีจดัสอนในมหาวิทยาลยั 

      “คณบด”ี           หมายถึง    หวัหน้าผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบงานของคณะนัน้ๆ 

      “สาขาวิชา”       หมายถึง    แผนกวิชาท่ีจดัสอนในมหาวทิยาลยั 

       “หวัหน้าสาขาวิชา”   หมายถึง    หวัหน้าผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานของสาขาวิชานัน้ๆ 

               “อาจารย์ท่ีปรึกษา”    หมายถึง    อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา    

            ประจําตวันกัศกึษาแตล่ะคน   

           “นกัศกึษาเต็มเวลา”  หมายถึง    นกัศกึษาในหลกัสตูรท่ีเรียนเตม็เวลา 

        “นกัศกึษาไมเ่ต็มเวลา/บางเวลา”  หมายถึง    นกัศกึษาในหลกัสตูรท่ีเรียนไมเ่ตม็เวลา 

ข้อ 5.  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี ้และให้มีอํานาจออกประกาศ คาํสัง่ หรือ ระเบียบปฏิบตัิ  

ซึง่ไมข่ดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยโยนก 

ถนนวชิราวุธดาํเนิน ลาํปาง 52000 

YONOK  UNIVERSITY 

Lampang, Thailand 52000 

Phone : (054) 265170-6 Fax. (054) 265184 
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หมวด 2  

ระบบการศึกษา 

ข้อ 6.  ระบบการศกึษา 

             มหาวิทยาลยัโยนก มีการจดัการศกึษาระบบทวิภาค  โดย 

6.1  ปีการศกึษาหนึง่ๆ แบง่เป็น 2  ภาคการศกึษา คือภาคการศกึษาท่ี 1 และ ภาคการศกึษาท่ี 2    

แตล่ะภาคการศกึษามีระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ 15  สปัดาห์  และอาจมีภาคเรียนฤดรู้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ี 2   อีก 

1  ภาคการศกึษาก็ได้ ซึง่มีระยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกวา่ 8 สปัดาห์ ทัง้นีต้้องมีชัว่โมงเรียนของแตล่ะรายวิชาเทา่กบัชัว่โมง

เรียนของการศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนฤดรู้อนเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั ยกเว้นหลกัสตูรท่ีได้กําหนดให้ต้องศึกษาใน

ภาคฤดรู้อนด้วย 

6.2  คําวา่ “หนว่ยกิต” หมายถึง หนว่ยท่ีแสดงปริมาณการศกึษาซึง่มหาวิทยาลยัจดัให้แก่นกัศกึษา 

   6.2.1 วิชาท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  หรือไมน้่อยกวา่ 15  

ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ  ให้มีคา่เทา่กบั  1 หนว่ยกิต 

       6.2.2   วิชาท่ีใช้เวลาปฏิบตัิทดลอง  2  ถึง  3 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์  หรือไม่น้อยกว่า  30  ชัว่โมงต่อภาค

การศกึษาปกติให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต 

 6.2.3  วิชาท่ีใช้เวลาฝึกงาน หรือฝึกภาคสนาม(การฝึกงานวิชาชีพ) 3 ถึง 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือ  

ตัง้แต ่45 ถึง 90   ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต 
 

หมวด 3  

คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ 7.  คณุสมบตัิของผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา 

      ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

           7.1  คณุวฒุ ิ

                 7.1.1  ผู้สมคัรหลกัสตูรปริญญาตรี 4  ต้องสําเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6  หรือเทียบเท่า  หรือ

สาํเร็จการศกึษาประโยคอาชีวศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการหรือท่ีกระทรวงศกึษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

           7.1.2  ผู้สมคัรหลกัสตูรปริญญาตรี(ต่อเน่ือง)  ต้องสําเร็จการศึกษาจากระดบัประโยควิชาชีพชัน้สงูหรือ

เทียบเทา่  หรือระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเทา่ ของกระทรวงศกึษาธิการ  หรือกระทรวงศกึษาธิการรับรองวิทยฐานะ  

           7.2  ไมเ่ป็นผู้ ท่ีมีโรคติดตอ่ร้ายแรงโรคท่ีสงัคมรังเกียจ หรือติดยาเสพตดิและแพทย์มีความเห็นวา่มีสขุภาพ

เหมาะสมท่ีเรียนได้ 

7.3 มีคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัจะได้ประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป 

 

หมวด  4 

การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 
 

 ข้อ 8.  การคดัเลอืกเข้าเป็นนกัศกึษา 

  การคดัเลอืกผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบการคดัเลอืกเพ่ือเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยั   จะ

ได้ประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 
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หมวด  5   

การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
 

 ข้อ 9.  การเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิต 

       นกัศกึษาทกุหลกัสตูรสามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอธัยาศยั   เพ่ือให้นกัศกึษาทกุคนสามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยเฉพาะการศึกษาในระบบจะเป็น

การเทียบวิชาและโอนหนว่ยกิตของนกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาท่ีประสงค์จะเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั แบง่ออกเป็น

สองประเภท คือการเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ และการเข้าศึกษาปริญญาท่ีสอง   ส่วนการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยัเป็นการโอนความรู้ และให้หนว่ยกิตเข้าสูก่ารศกึษาในระบบ 

   9.1  การศึกษาในระบบ 

                       การเทียบโอนหนว่ยกิตมาศกึษาตอ่ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ 

                       9.1.1  คณุสมบตัิของนกัศกึษาท่ีขอเทียบโอน  

  1)  เป็นผู้มีความประพฤตดิี  

  2)  เป็นหรือเคยเป็นนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาซึง่สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา

รับรอง  

                      3)  ไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูคดัช่ือออกหรือถกูไลอ่อกจากสถาบนัอดุมศกึษาเดิม เน่ืองจากถกูลงโทษทาง

วินยั  

  9.1.2  การเทียบโอนหนว่ยกิตให้ใช้เกณฑ์ดงันี ้ 

  1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา  หรือ หนว่ยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง  

  2)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา

หรือกลุม่รายวิชาท่ีขอเทียบ  

  3)  เป็นรายวิชาท่ีสอบไลไ่ด้ระดบัคะแนนตวัอกัษร ไมต่ํ่ากว่า C   หรือ แต้มระดบัคะแนน  2.00  

ระดบัคะแนนตวัอกัษร  S  หรือเทียบเทา่  

  4)  นกัศกึษาจะได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิต  ได้ไมเ่กินสามในสีข่องจํานวนหน่วย

กิตรวมท่ีจะต้องศกึษาในแตล่ะหลกัสตูร/ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลยั  

   5)  นกัศกึษาจะต้องใช้เวลาศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัโยนกเป็นระยะเวลา      ไมน้่อยกวา่หนึง่ปี

การศกึษา  

    6) กรณีท่ีมหาวทิยาลยัโยนกเปิดหลกัสตูรใหม ่จะเทียบโอนนกัศกึษาเข้าศกึษาได้ไมเ่กินกวา่ชัน้

ปีและภาคการศกึษาท่ีได้รับอนญุาตให้มีนกัศกึษาเรียนอยูต่ามหลกัสตูรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

    7)  การเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตให้เป็นไปตามการอนมุตัิของคณะกรรมการ สาขาวชิา/

หลกัสตูร  

    8) การแสดงผลการศกึษาในใบแสดงผลการศกึษา และการคิดคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่

สะสม (Cumulative Grade Point Average : CGPA)  เพ่ือสาํเร็จการศกึษา ให้กระทําดงันี ้

                                       (1)  ระบช่ืุอสถาบนัการศกึษาเดิม  พร้อมทัง้ลงรายการช่ือวชิาและอกัษรระดบัคะแนน ท่ีรับ

โอนแยกไว้สว่นหนึง่ตา่งหาก 
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                                      (2)  การคิดคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้รับปริญญาของมหาวิทยาลยั จะ

คํานวณคะแนนเฉลีย่สะสมเฉพาะผลการศกึษาของรายวิชาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัเท่านัน้รายวิชาหรือกลุม่รายวิชาท่ีเทียบ

โอนจากตา่งสถาบนัอดุมศกึษาจะไมนํ่ามาคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 

9.2  การเข้าศึกษาปริญญาที่สอง ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ 

        9.2.1  คณุสมบตัิของผู้ขอศกึษาปริญญาท่ีสอง  

                  1)  เป็นผู้สาํเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีจากสถาบนัอดุมศกึษาท่ีสาํนกังาน 

คณะกรรมการการอดุมศกึษารับรอง  

                                     2)  เป็นผู้ไมม่ีโรคติดตอ่ร้ายแรง โรคสงัคมรังเกียจและโรคท่ีจะเบียดเบียน หรือขดัขวางการศกึษา 

               3) เป็นผู้มีความประพฤติดี  

                         9.2.2  การขอศกึษาปริญญาท่ีสอง ต้องเป็นสาขาวชิาหรือปริญญาท่ีมช่ืีอไมเ่หมือนกบัสาขาวิชาหรือ

ปริญญาเดมิท่ีสาํเร็จการศกึษามาแล้ว 

 9.2.3  ได้รับยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเข้าหลกัสตูรปริญญาตรีท่ีเข้าศึกษา

ปริญญาท่ีสอง   ในกรณีท่ีคณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ เข้าศึกษาปริญญาท่ีสอง ยงั

ขาดความรู้ในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   ก็อาจกําหนดให้ศกึษาเพ่ิมเติมวิชาเหลา่นัน้ได้โดยให้นบัหนว่ยกิตตา่งหาก  ไม่ถือเป็น

หนว่ยกิตสะสม 

       9.2.4  ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติมอีกไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหนว่ยกิต 

รวมตลอดหลกัสตูร 

                      9.2.5  รายวชิาใดท่ีได้ศกึษามาแล้วทัง้หมดในปริญญาเดมิ  จะได้รับการพิจารณาเทียบโอนเพ่ือใช้ใน

การกําหนดแผนการศกึษาของสาขาวิชาใหม ่ รายวชิาท่ีโอนไมไ่ด้ให้ตดัออก 

                    9.2.6  รายวิชาท่ีจะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ จะต้องมีเนือ้หาสาระครอบคลมุ            ไม่น้อยกว่า 

สามในสีข่องรายวิชาท่ีขอเทียบโอนและมีผลการเรียนไมน้่อยกวา่  C หรือแต้มระดบัคะแนน 2.00 เทียบเทา่ 

                      9.2.7  ระยะเวลาในการศกึษาปริญญาท่ีสอง นกัศกึษาต้องศกึษาในหลกัสตูรปริญญาท่ีสองไมเ่กินสอง

เทา่ของจํานวนเวลาท่ีกําหนดไว้ท่ีต้องศกึษาในหลกัสตูรตัง้แตเ่ร่ิมเรียนครัง้แรก     

       9.2.8  การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ย

สะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA)  เพ่ือสาํเร็จการศกึษา ให้กระทําดงันี ้

                1)  ระบุช่ือสถาบันการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้อมทัง้ลงรายการช่ือวิชาและอักษรระดับ

คะแนน  ท่ีรับโอนแยกไว้สว่นหนึง่ตา่งหาก 

                                    2)  การคิดคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมและได้รับปริญญาของ 

มหาวิทยาลยั จะคํานวณคะแนนเฉลีย่สะสมเฉพาะผลการศกึษาของรายวิชาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัเทา่นัน้ 

 9.3  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

                  การเทียบวชิาเรียนและโอนหนว่ยกิตจากการศกึษานอกระบบและ/หรือการศกึษาตาม 

อธัยาศยัต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ 

                      9.3.1  เป็นผู้ ท่ีผา่นการคดัเลอืกเข้าเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยั แล้วสามารถเทียบความรู้เป็น

รายวชิาหรือกลุม่รายวิชาตามหลกัสตูรของคณะวิชาท่ีนกัศกึษาสงักดั  

                            9.3.2  การเทียบประสบการณ์จากการทํางานให้คํานงึถึงความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์เป็นหลกั  

 
 

                              9.3.3  กรรมการวชิาการคณะเป็นผู้ กําหนดวิธีการประเมินวชิาในสงักดัของคณะวิชาเพ่ือการเทียบ
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โอนความรู้ในแตล่ะรายวชิาหรือกลุม่รายวิชาและเกณฑ์การตดัสนิของการประเมินในแตล่ะวธีิ เพ่ือเทียบโอนหนว่ยกิตโดย

ความเห็นชอบของรองอธิการบดฝ่ีายวชิาการหรือผู้ ท่ีรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการมอบหมาย  

                             9.3.4  ผลการประเมินต้องได้ไมต่ํ่ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรือแต้มระดบัคะแนน   2.00   

หรือเทียบเทา่ หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร S ให้บนัทกึผลการเรียนตามวิธีการประเมิน โดย 

        CS  :  หนว่ยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 

       CE  :  หนว่ยกิตจากการทดสอบท่ีไมใ่ชก่ารทดสอบมาตรฐาน  

           (Credits from Exam) 

                               CT  : หนว่ยกิตจากการประเมินการศกึษา/อบรมท่ีจดัโดยหนว่ยงานอ่ืนท่ีไมใ่ช ่

 สถาบนัอดุมศกึษา (Credits  from Training)  

CP  :  หนว่ยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 

 และการคาํนวณคะแนนเฉลีย่สะสมเพ่ือการสาํเร็จการศกึษาจะคาํนวณเฉพาะผล

การศกึษาและวิชาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัเทา่นัน้            
 

9.3.5  นกัศึกษาท่ีขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นระยะเวลา    ไมน้่อยกว่า

หนึง่ปีการศกึษา  และมหาวิทยาลยัจะรับเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจํานวน         หน่วยกิตรวมของท่ีจะต้องศึกษา

ในแตล่ะหลกัสตูร/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลยัโยนก 

9.3.6  กรณีท่ีมหาวิทยาลยัโยนกเปิดหลกัสตูรใหม ่ จะเทียบโอนนกัศกึษาเข้าศกึษาได้  ไมเ่กินกว่าชัน้ปี

และภาคการศกึษาท่ีได้รับอนญุาตให้มีนกัศกึษาเรียนอยูต่ามหลกัสตูรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

9.3.7  การแสดงผลการศกึษาในใบแสดงผลการศกึษา และการคิดคํานวณแต้มระดบั 

คะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA)  เพ่ือสาํเร็จการศกึษา ให้กระทําดงันี ้

                                             1)  ระบุช่ือสถาบนัการศกึษา/อดุมศกึษาเดิม พร้อมทัง้ลงรายการช่ือวิชาและ 

อกัษรระดบัคะแนน   ท่ีรับโอนแยกไว้สว่นหนึง่ตา่งหาก 

                                             2)  การคิดคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมและได้รับปริญญาของ 

มหาวิทยาลยั จะคํานวณคะแนนเฉลีย่สะสมเฉพาะผลการศกึษาของรายวิชาท่ีศกึษาในมหาวิทยาลยัเทา่นัน้ 
 

หมวด  6   

การขึน้ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 

 ข้อ 10.  การขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา   

              ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลอืกเข้าเป็นนกัศกึษาต้องรายงานตวัขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา ตามวนั เวลา และสถานท่ี

ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ซึง่จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 
 

 ข้อ 11.  การลงทะเบียน 

         การลงทะเบียน  หมายถึง  การลงทะเบียนรายวิชา  และ การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลยั 

        11.1  การลงทะเบียนรายวิชา 

               11.1.1 มหาวิทยาลยัจะกําหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนวชิาตา่ง ๆ ในแตล่ะภาคการศกึษาให้เสร็จ

สิน้ก่อนวนัเปิดภาคการศกึษานัน้ ๆ  

                 11.1.2 การลงทะเบียนเรียนวิชาตา่ง ๆ   ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ประจํา

วิชา และคณบดีท่ีนกัศึกษาสงักัด ในเอกสารลงทะเบียน ถ้ามีวิชาใดท่ีต้องศึกษาก่อน(Prerequisite)  ซึ่งได้กําหนดไว้ใน
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หลกัสตูร นกัศึกษาจะต้องศึกษาวิชาท่ีต้องศึกษาก่อนและสอบวิชาท่ีต้องศึกษาก่อนให้ได้ หรือได้รับอนุมตัิจากคณบดีเป็น

กรณีพิเศษ จงึจะมีสทิธิลงทะเบียนวิชานัน้ ๆ   มิฉะนัน้จะไมน่บัเป็นหนว่ยกิตลงทะเบียน 

               11.1.3 นกัศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนดพร้อมทัง้

ชําระคา่เลา่เรียนและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ   นกัศกึษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนหลงัวนัท่ีมหาวิทยาลยั 

กําหนดไว้    ต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ิมดงันี ้ลงทะเบียนช้ากว่าวนัท่ีกําหนดวนัละ 200 บาท    การเสียค่าปรับในการ

ลงทะเบียนช้า  ให้นบัวนัหยดุต่อเน่ืองรวมกนัด้วย นกัศึกษาท่ีมิได้ลงทะเบียนภายในเวลาท่ีกําหนดจะไม่มีสิทธิเข้าเรียนใน

ภาคการศกึษานัน้   ยกเว้นในกรณีนกัศกึษามีเหตจํุาเป็นสดุวิสยัให้ขออนมุตัิลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี   

  11.1.4 ในภาคการศกึษาใด  หากนกัศกึษาไมไ่ด้ลงทะเบียนเรียนจะต้องขอลาพกัการศกึษาสาํหรับ

ภาคนัน้ โดยทําหนงัสือขอลาพกัต่อสํานกัทะเบียนและประมวลผล    และจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพ

ภายในสามสิบวนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษา  หากไม่ปฏิบตัิดงักล่าว  มหาวิทยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผู้นัน้ออกจาก

ทะเบียนนกัศกึษา 

  11.1.5 กรณีท่ีนกัศกึษาได้รับผลการเรียนเป็นอกัษร  IP  และไมม่ีรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนในภาค

การศกึษาถดัไป ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลยั  

             11.1.6  จํานวนหนว่ยกิตท่ีนกัศกึษาจะลงทะเบียน ให้กระทําตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

  1)  ในแตล่ะภาคการศกึษาปกติ นกัศกึษาลงทะเบียนได้ไม่ตํ่ากว่า  9  หน่วยกิตและไม่เกิน 

22  หน่วยกิต   นกัศึกษาวิทยาทณัฑ์ลงทะเบียนได้ไม่ตํ่ากว่า  9  หน่วยกิต  และไม่เกิน 15 หน่วยกิต    ภาคฤดรู้อนให้

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  สําหรับนักศึกษาเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา  สําหรับ

นกัศกึษาไมเ่ต็มเวลา/บางเวลา 

   2) นกัศกึษาอาจลงทะเบียนตํา่กวา่หรือมากกวา่จํานวนหนว่ยกิตท่ีกําหนดในข้อ 11.1.6  

ได้เฉพาะกรณีท่ีเป็นการลงทะเบียนภาคสดุท้ายท่ีจะจบหลกัสตูร   หรือได้รับอนมุตัิจากคณบด ี

  3) นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาในปีการศกึษาแรก ต้องลงทะเบียนภาคการศกึษาท่ี 1 ตามจํานวน

หนว่ยกิตท่ีมหาวิทยาลยักําหนดโดยไมม่ีการเพ่ิมวชิาเรียน ยกเว้นการขอเพิกถอนวิชา 

           11.1.7  การลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ  โดยไมน่บัหนว่ยกิตรวมจํานวนหนว่ยกิต 

ตามหลกัสตูร  (Visitor)  

                       1)  ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษ โดยไมน่บัหนว่ยกิต  (Visitor)  

ได้โดยต้องชําระคา่หนว่ยกิตตามปกติและได้รับอนมุตัจิากคณบด ี

                                         2) การเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต  ไม่บงัคบัให้เข้าสอบและไม่มีผลการเรียน  

แจ้งการบนัทึกรายวิชาท่ีเรียนเป็นพิเศษ ในช่องผลการเรียนจะบนัทึกสญัลกัษณ์  “V”    เฉพาะผู้ ท่ีมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของวิชานัน้ 

                                 3) มหาวิทยาลยัอาจอนมุตัิให้บคุคลภายนอกเข้าเรียนบางวิชาเป็นพิเศษ โดยไม่นบัหน่วย

กิ ต ไ ด้  เ มื่ อ ไ ด้ รั บ อ นุ มัติ 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                            

มหาวิทยาลยั 

          11.2   การลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลยั 

                              นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ  แต่ในภาคการศึกษานัน้ประสงค์ท่ีจะใช้บริการของ

มหาวิทยาลยั ในการศกึษาค้นคว้า หรือกิจกรรมอ่ืนใด  ให้ดําเนินการลงทะเบียนการใช้บริการและชําระคา่รุงการศึกษาตาม

ประกาศของมหาวทิยาลยั 

หมวด  7 

การขอเพิ่มวิชา การขอลดวิชา และการขอเพกิถอนวิชา 
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 ข้อ 12.  การขอเพ่ิม การขอลด และการขอเพิกถอนวชิา 

 12.1  การขอเพ่ิม    การขอลดรายวิชาให้กระทํา ภายใน 1 สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ   หรือ

ภายใน 3 วนันบัจากวนัเปิดภาคฤดรู้อน โดยได้รับอนมุตัิจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  ซึ่งรายวิชาท่ีขอลดนัน้จะไม่บนัทึกในใบรายงาน

ผลการศกึษา และนกัศกึษามีสทิธ์ิได้รับคา่ลงทะเบียนรายวิชานัน้คืน   

  12.2   การขอเพิกถอนวิชา จะกระทําได้ก่อนสอบปลายภาค  4   สปัดาห์สาํหรับภาคการศกึษาปกติ   และ

ก่อนสอบปลายภาค 2  สปัดาห์สาํหรับภาคฤดรู้อน รายวชิาท่ีขอเพิกถอนนัน้จะบนัทกึสญัลกัษณ์   “ W “ ในใบรายงานผล

การศกึษา 

 12.3   การขอเพิกถอนวิชาภายหลงัระยะเวลาท่ีกําหนดไว้   

         12.3.1  กรณีนกัศกึษาไมเ่จ็บป่วยจะต้องทําคําร้องขออนมุตัเิป็นกรณีพิเศษจากคณบดี     ถ้า

ไมไ่ด้รับอนมุตันิกัศกึษาต้องศกึษาวิชานัน้ตอ่ไป  การขอเพิกถอนในกรณีนีต้้องกระทําก่อนการสอบปลายภาค   

  12.3.2  กรณีนกัศกึษาเจ็บป่วยในวนัท่ีมกีารสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานัน้ได้ต้องมใีบรับรอง

แพทย์มาแสดงเป็นหลกัฐานและได้รับอนมุตัิจากคณบด ี

       12.4  การขอเพ่ิม การขอลดรายวิชาใด ๆ ต้องไมข่ดักบัจํานวนหนว่ยกิต ตามข้อ 11.1.6 

 

หมวด 8    

ค่าเล่าเรียน และการขอคนืค่าเล่าเรียน 
 

 ข้อ 13.  คา่เลา่เรียน คา่บํารุง และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ 14.  การขอคืนคา่เลา่เรียน 

         นกัศกึษาท่ีขอลดวิชาภายในสปัดาห์แรกของภาคการศกึษาปกติ นบัจากวนัเปิดภาคการศกึษาปกติ หรือ 

ภายใน 3 วนัของภาคฤดรู้อน มีสทิธิท่ีจะขอคืนคา่หนว่ยกิตวิชานัน้ 

 

หมวด  9 

ระยะเวลาการศึกษา 

 ข้อ 15.  ระยะเวลาการศกึษา  

    นกัศกึษาต้องมีกําหนดระยะเวลาการศกึษาตามเกณฑ์ดงันี ้

     นกัศกึษาเตม็เวลา  

                หลกัสตูรปริญญาตรี(4ปี)         ใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน    8  ปีการศกึษา    

                หลกัสตูรปริญญาตรี(ตอ่เน่ือง)   ใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน  4  ปีการศกึษา 

    นกัศกึษาไมเ่ตม็เวลา/บางเวลา  

                หลกัสตูรปริญญาตรี(4ปี)         ใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน    12  ปีการศกึษา    

                หลกัสตูรปริญญาตรี(ตอ่เน่ือง)   ใช้เวลาศกึษาไมเ่กิน    6 ปีการศกึษา 

 

 

 

 

หมวด 10 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
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 ข้อ 16.  การวดัและการประเมินผลการศกึษา 

  16.1  มหาวิทยาลยัจดัให้มีการวดัผลการศกึษารายวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน  ในทกุภาคการศกึษา  

การวดัผลการศกึษาอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด 

  16.2  การสอบ  นกัศกึษาทกุคนต้องเข้าสอบทกุครัง้ท่ีมีการสอบกลางภาคและปลายภาค หากไม่เข้าสอบ

ให้ถือวา่สอบตกในครัง้นัน้  ผู้ ท่ีขาดสอบจะต้องแจ้งเหตท่ีุขาดสอบพร้อมหลกัฐานต่อสํานกัทะเบียนและประมวลผล โดยเร็ว

ท่ีสดุเพ่ือสาํนกัทะเบียนและประมวลผล จะทํารายงานเสนอตอ่คณบดีตอ่ไป 

  16.3  นกัศกึษาจะมีสทิธ์ิเข้าสอบวิชาใด จะต้องมีเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของ 

เวลาเรียนทัง้หมดในวิชานัน้ ทัง้นีย้กเว้นในวิชาท่ีคณบดีได้ประกาศไว้ก่อนวา่จะไมค่ิดเวลาศกึษาในวิชานัน้ 

 ข้อ 17.  การประเมินผลการศกึษา 

     การประเมินผลการศกึษาในแตล่ะรายวชิา ให้ประเมินเป็นแต้มระดบัคะแนน หรือระดบัคะแนนตวัอกัษร  

และสญัลกัษณ์ท่ีไมม่ีคา่ระดบัคะแนน  ดงัตอ่ไปนี ้

           17.1  แต้มระดบัคะแนน มี 8  ระดบั  ดงัตอ่ไปนี ้

    ระดบัคะแนนตวัอกัษร                 ความหมาย   แต้มระดบัคะแนน  

                A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00    

       B+         ดีมาก (Very Good) 3.50   

        B         ดี (Good)   3.00                                    

       C+         ดีพอใช้ 3(Fairly  Good) 2.50                 

       C          พอใช้ (Fair) 2.00                                   

       D+        ออ่น (Poor) 1.50         

      D      ออ่นมาก (Very Poor) 1.00                                         

      F           ตก (Fail) 0.00                                             

  

                  17.2  สญัลกัษณ์ท่ีไมม่ีคา่ระดบัคะแนน  มีความหมายดงันี ้

  สญัลกัษณ์    ความหมาย 

   W          ขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนมุตัิ  และไมไ่ด้รับหนว่ยกิต (Withdraw) 

                  IP                   ยงัไมม่กีารวดัผล เน่ืองจากยงัมกีารเรียนการสอนอยู ่(In-Progress) 

        I      การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์ อยูใ่นระหวา่งรอผลการศกึษา (Incomplete) 

                        V                    การลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ในฐานะผู้ เข้าร่วมฟังเป็นพิเศษ   โดยไมม่ีหนว่ยกิต 

                                                        และการวดัผล นกัศกึษาต้องมีเวลาเรียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80  (Visitor) 

                                  S                    การเรียนเป็นท่ีนา่พอใจ นกัศกึษาสอบผา่นในวชิานัน้ (Satisfactory) 

                        U                    การเรียนไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ นกัศกึษาสอบตกในวิชานัน้ (Unsatisfactory) 

                  CS                 หนว่ยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน  ( Credits from Standardized Tests) 

                        CE                 หนว่ยกิตจากการทดสอบท่ีไมใ่ชก่ารทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) 

                        CT                หนว่ยกิตจากการประเมินการศกึษา/อบรมท่ีจดัโดยหนว่ยงานอ่ืน 

                                                       ไมใ่ช่สถาบนัอดุมศกึษา (Credits  from Training) 

                       CP                หนว่ยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  ( Credits from Portfolio) 
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             17.3  การให้ระดบัคะแนน  A , B+,  B , C+,  C หรือ D+,  D และ F  จะกระทําได้ดงันี ้

             17.3.1 นกัศกึษาเข้าสอบ และ/หรือ มีผลการเรียนท่ีประเมินได้เป็นระดบัคะแนน 

                           17.3.2 เปลีย่นจากสญัลกัษณ์ I ภายใน 2 สปัดาห์แรกของภาคการศกึษาถดัไป 

    17.4 การให้ระดบัคะแนน F จะกระทําได้ดงัตอ่ไปนี ้

                      17.4.1   นกัศกึษาเข้าสอบและสอบตก 

        17.4.2   นกัศกึษาขาดสอบโดยไมไ่ด้รับอนมุตัิจากคณบดี  

                 17.4.3   นกัศกึษาไมม่ีสทิธิเข้าสอบ   เน่ืองจากมเีวลาเ รียนไมถ่งึร้อยละ 80 ในวชิานัน้ 

                  17.4.4   นกัศกึษาทจุริตในการสอบ และได้รับการตดัสนิให้สอบตก 

                  17.4.5   เปลีย่นจากสญัลกัษณ์ I เป็น F โดยอตัโนมตัิ เน่ืองจากไมทํ่าการเปลีย่นสญัลกัษณ์ I 

                                                ภายในเวลาท่ีกําหนด 

17.5 การให้สญัลกัษณ์ W จะกระทําได้เฉพาะวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนไว้แล้ว   และนกัศกึษาได้รับ

อนมุตัิให้ขอเพิกถอนวิชานัน้ภายในเวลาท่ีระบไุว้ในข้อ 12.2 

17.6  การให้สญัลกัษณ์  I ในวชิาใดจะกระทําได้ดงัตอ่ไปนี ้

        17.6.1  นกัศกึษามีเหตจํุาเป็นสดุวสิยัเกิดขึน้ในช่วงเวลาใกล้สอบและระหวา่งสอบ เช่น การเจ็บป่วย

และได้รับอนุญาตให้ลาป่วยได้ ฯลฯ    หรืออาจารย์ผู้ สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะ

นกัศกึษายงัทํางานหรือสว่นประกอบการศกึษาของรายวิชานัน้ยงัไมส่มบรูณ์ 

  17.6.2  การเปลีย่นสญัลกัษณ์  I ให้เป็นระดบัคะแนนท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพของ     การสอบ และ/

หรืองานให้กระทํา เมื่อนกัศกึษาทําการสอบ  และ/หรือ ทํางานครบถ้วนตามกําหนดแล้ว   ทัง้นี ้จะต้องให้เสร็จสิน้ภายใน  2  

สปัดาห์แรกของภาคเรียนถดัไป  หากพ้นกําหนดนีจ้ะเปลีย่นสญัลกัษณ์  I  เป็น  F  โดยอตัโนมตั ิ
 

         17.7   การให้และการปฏิบตัิเก่ียวกบัสญัลกัษณ์  V    จะกระทําดงันี ้

  17.7.1  นกัศกึษาได้ลงทะเบียนวชิาในฐานะผู้เข้าร่วมฟังซึง่จะได้รับสญัลกัษณ์   V   และต้องชําระ

คา่หนว่ยกิตเหมือนลงทะเบียนวชิาเรียนปกต ิ

           17.7.2  วิชาท่ีลงทะเบียนโดยได้รับสญัลกัษณ์   V  ต้องได้รับอนมุตัิจากหวัหน้าสาขาวิชา 

                   17.7.3  นกัศกึษาจะใช้วชิาท่ีเรียนโดยได้รับสญัลกัษณ์  V   เป็นวิชาบงัคบัก่อนของรายวิชาตอ่เน่ือง

ไมไ่ด้ 

                                17.7.4  มหาวิทยาลยัจะไมน่บัหนว่ยกิต   ในการลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีได้รับสญัลกัษณ์ V และ

จะไมบ่นัทกึในใบรายงานผลการศกึษา โดยต้องใช้เวลาเรียนไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทัง้หมด 

        17.8   การให้ระดบัคะแนน S และ U  กระทําในกรณีดงัดงัตอ่ไปนี ้

                  17.8.1  นกัศกึษาเข้าสอบ และ/หรือ มีผลการเรียนท่ีประเมินได้ 

                 17.8.2  อกัษร S เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่นกัศกึษาสอบได้ 

                 17.8.3  อกัษร U เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่นกัศกึษาสอบตก 

                 17.8.4  นกัศกึษาท่ีได้รับอกัษร U ในกระบวนวชิาท่ีบงัคบัจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานัน้ซํา้อีก  

        17.8.5  การให้สญัลกัษณ์ S หรือ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาท่ีคณะเห็นวา่ไมส่มควรประเมินผล

การศกึษาเป็นแต้มระดบัคะแนน 

                     17.9  การให้สญัลกัษณ์  IP  จะกระทําได้ในรายวิชาท่ียงัมีการเรียนการสอนอยู่ ยงัไม่มีการวดัและ

ประมวลผล  สญัลกัษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานัน้สิน้สดุ และมีการประเมินผล
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การศกึษาเป็นแต้มระดบัคะแนน หรือสญัลกัษณ์ S หรือ  U ตามแตก่รณี   ทัง้นี ้ไมเ่กินวนัสดุท้ายของกําหนดสอบปลายภาค

การศกึษาภายใน 2 การศกึษาถดัไป หากพ้นกําหนดดงักลา่ว มหาวิทยาลยัจะเปลีย่นสญัลกัษณ์ IP ให้เป็นระดบัคะแนน  F 

หรือ  U 

                        17.10  สญัลกัษณ์ท่ีไมม่ีคา่ระดบัคะแนน จะไมถ่กูนํามาคาํนวณหาคา่ลาํดบัขัน้สะสมเฉลีย่ (Grade Point 

Average , GPA) 

                         17.11  สญัลกัษณ์ CE , CP , CS  และ CT ใช้เฉพาะรายวชิาท่ีมหาวิทยาลยักําหนดให้ได้รับการเทียบโอน

ผลการเรียนจากการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเข้าสูก่ารศกึษาในระบบ 

          17.12  การนบัหนว่ยกิตสะสม เพ่ือสาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

                                     17.12.1  รายวชิาท่ีนกัศกึษาได้ระดบัคะแนนตวัอกัษร A , B+ , B , C+ , C , D+ , D  หรือ S , CE 

, CP , CS และ CT  เทา่นัน้  จึงจะนบัหนว่ยกิตของรายวชิานัน้   เป็นหนว่ยกิตสะสมเพ่ือสาํเร็จการศกึษา 

                                     17.12.2  ในกรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนรายวชิาใดมากกวา่หนึง่ครัง้  ให้นบัหนว่ยกิตสะสมได้เพียง

ครัง้เดยีว และให้นบัเฉพาะครัง้ท่ีนกัศกึษาสอบผา่น  
 

 ข้อ 18.  การคาํนวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่ 

      18.1  การประเมินผลการศกึษาของนกัศกึษาแตล่ะคน ให้กระทําเมื่อสิน้ภาคการศกึษาแตล่ะภาค

การศกึษา 

18.2 การคาํนวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่ให้นบัเฉพาะรายวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนและสอบตาม

หลกัสตูร และเป็นวิชาท่ีมีการวดัผลและได้ระดบัคะแนน A , B+,  B ,  C+ , C , D+ ,  D หรือ F  

      18.3  นกัศกึษาท่ีมีระดบัคะแนนตวัอกัษร  D ขึน้ไป หรือ ได้สญัลกัษณ์ S  ถือวา่สอบได้ในรายวชิานัน้  

ยกเว้นรายวิชาท่ีคณะ/สาขาวชิา กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน  

      18.4  นกัศกึษาจะลงทะเบียนเรียนซํา้ได้เฉพาะในรายวิชาท่ีมีผลการเรียนตํา่กวา่ C  โดยในการลงทะเบียน

เรียนรายวิชาซํา้จะนําหนว่ยกิตและแต้มระดบัคะแนนท่ีได้มาคํานวณระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมทกุครัง้ 

18.5 การคาํนวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมของนกัศกึษาแตล่ะคนใช้วิธีดงันี ้

       18.5.1 แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่ประจําภาค (Grade Point Average)  คํานวณโดยใช้ 

ผลรวมของผลคณูระหวา่งหนว่ยกิตกบัแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่ของทกุรายวิชาของภาคนัน้ หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทกุ

รายวิชาท่ีศกึษาในภาคนัน้ 

                         18.5.2  แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ( Cumulative Grade Point Average)  คํานวณโดยใช้

ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดบัคะแนนของแต่ละรายวิชาท่ีศึกษาทัง้หมด หารด้วยผลรวมของหน่วยกิ

ตของรายวิชาท่ีศกึษาทัง้หมด  นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา่หนึง่ครัง้ ให้คิดทกุครัง้ 

                                18.5.3  การคาํนวณหาแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่  และแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมจะใช้จดุ

ทศนิยมสองตําแหนง่โดยปัดเศษทิง้ไปในทกุกรณี 

  18.6  การบนัทกึผลการเรียน 

         18.6.1  ใบรายงานผลการเรียนประจําภาค (Grade  Report)  มีการบนัทึกผลการเรียนทุก

รายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียน 

          18.6.2  ใบรายงานผลการเรียนรวม (Transcript)   มีการบนัทึกผลการเรียนทกุรายวิชา ท่ีมีการ

ลงทะเบียนเรียน กรณีท่ีมีการลงทะเบียนซํา้ให้บนัทกึทกุรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน และคํานวณคะแนนเฉลีย่สะสมทกุครัง้ 

         18.7  สาํหรับกรณีท่ีนกัศกึษาสอบตก  จะต้องปฏิบตัดิงันี ้
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                   18.7.1  นกัศกึษาท่ีสอบตกได้รับระดบัคะแนน  F ในวิชาท่ีไมใ่ช่วิชาเลอืกต้องลงทะเบียนเรียนวิชา

นัน้ซํา้ 

                             18.7.2  นกัศกึษาท่ีสอบตกได้รับระดบัคะแนน  F   ในวิชาเลอืก อาจจะลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ซํา้

อีก  หรือเลอืกรายวิชาอ่ืนแทนได้ 

                        18.8  เมื่อนกัศกึษาสอบได้จํานวนหนว่ยกิตครบทกุวิชาตามท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูรแล้ว  ได้แต้มระดบั

คะแนนเฉลีย่สะสมไมถ่งึ  2.00   นกัศกึษาอาจจะเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม  2.00   จากระบบ 4  

แต้มระดบัคะแนนได้  โดยวิธีการดงันี ้ 

      18.8.1  ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมในรายวิชาอ่ืนท่ียงัไมเ่คยเรียนและมีอยูใ่นหลกัสตูรโดยได้รับอนมุตัิ

จากคณบด ี

                                18.8.2  เรียนซํา้ในบางรายวิชาซึง่ นกัศกึษาเคยเรียนมาแล้วรายวิชาท่ีขอเรียนซํา้ต้องได้ระดบัคะแนน  

ตํ่ากวา่ C  

 18.8.3  นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา่ 1 ครัง้   ให้นําจํานวนหนว่ยกิตและแต้มระดบั

คะแนนท่ีได้ จากการสอบทกุครัง้ไปใช้ในการคาํนวณคะแนนสะสมเฉลีย่ 
 

หมวด  11 

 การจาํแนกสภาพนักศึกษา และการพ้นสภาพนักศึกษา 

 ข้อ 19.  การจําแนกสภาพนกัศกึษาและฐานะนกัศกึษา      

  19.1  การจําแนกสภาพนกัศกึษาจะกระทําเมื่อสิน้ภาคการศกึษาปกติแตล่ะภาค ทัง้นี ้ยกเว้นนกัศึกษา

ท่ีเข้ามาศึกษาเป็นปีแรก   การจําแนกสภาพนกัศึกษาจะกระทําเมื่อสิน้ภาคการศึกษาท่ีสอง       นบัตัง้แต่เร่ิมเข้าศึกษา  

สาํหรับภาคฤดรู้อนให้นําผลการศกึษาไปรวมกบัผลการศึกษาในภาคการศึกษาแรกท่ีนกัศึกษาผู้นัน้ลงทะเบียนศึกษา  เพ่ือ

จําแนกสภาพนกัศกึษา   สภาพนกัศกึษามี 2 ประเภทคือ 

   19.1.1  นกัศกึษาปกติ ได้แก่  นกัศกึษาท่ีสอบได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ่ากวา่  2.00  

                                       19.1.2  นกัศกึษาวิทยาทณัฑ์ ได้แก่ นกัศกึษาท่ีสอบได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตํา่กวา่ 2.00 

  19.2  ฐานะนกัศกึษา การจําแนกฐานะชัน้ปีของนกัศกึษาจะกระทําเมื่อสิน้สดุแตล่ะปีการศกึษาตาม

เกณฑ์  ดงันี ้

   19.2.1  นกัศกึษาชัน้ปีท่ี  1  ได้แก่นกัศกึษาท่ีสอบได้ไมเ่กิน 36 หนว่ยกิต 

   19.2.2  นกัศกึษาชัน้ปีท่ี  2  ได้แก่นกัศกึษาท่ีสอบได้ตัง้แต ่36 หนว่ยกิตขึน้ไป  

แตไ่มเ่กิน 72  หนว่ยกิต 

           19.2.3  นกัศกึษาชัน้ปีท่ี  3  ได้แก่นกัศกึษาท่ีสอบได้ตัง้แต ่72 หนว่ยกิตขึน้ไป  

แตไ่มเ่กิน 108 หนว่ยกิต 

   19.2.4  นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4   ได้แก่นกัศกึษาท่ีสอบได้ตัง้แต ่108 หนว่ยกิตขึน้ไป 

  

 

 

 ข้อ 20.  การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา  

  นกัศกึษาจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาด้วยเหตผุลตอ่ไปนี ้

   20.1   ตาย 
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   20.2   ลาออก 

   20.3   โอนไปเป็นนกัศกึษาสถาบนัอ่ืน 

   20.4   ขาดคณุสมบตัิของการเข้าเป็นนกัศกึษาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 7 

   20.5   ไมม่าลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนดในข้อ 11.1.4 

   20.6   มีความประพฤติไมส่มควรเป็นนกัศกึษา   หรือกระทําการอนัก่อให้เกิดความเสือ่มเสยีแก่

มหาวิทยาลยัอยา่งร้ายแรง   และมหาวิทยาลยัเห็นสมควรให้ถอนช่ือจากทะเบียนนกัศกึษา 

  20.7   มีผลการศกึษาอยา่งหนึง่อยา่งใดตอ่ไปนี ้

   20.7.1  ได้คะแนนเฉลีย่สะสมตํา่กวา่ 1.50 ยกเว้นภาค การศกึษาแรกท่ีเข้าศกึษา 

             20.7.2  ได้คะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา่ 1.75 ในสองภาคการศกึษาติดตอ่กนัโดยเร่ิมนบัจากภาค

การศกึษาท่ีสองท่ีเข้าศกึษาเป็นต้นไป 

20.8  ไมส่ามารถเรียนสาํเร็จภายในระยะเวลาการศกึษาสงูสดุท่ีกําหนดในหลกัสตูร  นบัตัง้แตภ่าคแรก

ท่ีลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานัน้ ๆ 

20.9  เรียนจบครบตามหลกัสตูรและได้รับปริญญา 
 

หมวด 12 

การลา 

 ข้อ 21.  การลา 

  21.1 การลาป่วย 

  นกัศกึษาผู้ใดท่ีป่วยจนไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือกําหนดการจดัการเรียน

การสอนของรายวิชาได้ ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลยัผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนําไปขออนญุาตตอ่อาจารย์ผู้สอน 

  ในกรณีท่ีนกัศกึษาป่วยติดตอ่กนั  7  วนัขึน้ไป  ให้ยื่นใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จาก

สถานพยาบาลท่ีกระทรวงสาธารณสขุรับรอง 

21.2 การลากิจ 

             นกัศกึษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไมส่ามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือ

กําหนดการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาได้ ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลยัผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว นําไปขอ

อนญุาตตอ่อาจารย์ผู้สอนลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั หากไมส่ามารถยื่นใบลาลว่งหน้าได้  ให้ยื่นวนัแรกท่ีเข้าชัน้เรียน 

  21.3  การลาพกัการศกึษา 

  21.3.1  นกัศกึษาท่ีมคีวามจําเป็นจะขอลาพกัการศกึษา อาจจะยืน่คําร้องขอลาพกั 

การศกึษาตอ่สาํนกัทะเบียนและประมวลผล  ได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้

    1)  เจ็บป่วยจนต้องรักษาพยาบาลตวัเป็นเวลานานตามคาํสัง่แพทย์   โดยมีใบรับรอง

แพทย์จากกระทรวงสาธารณสขุรับรอง 

    2)  มีเหตจํุาเป็นสดุวิสยั ท่ีมหาวิทยาลยัพิจารณาแล้วสมควรให้ลาพกัการศกึษาได้ 

    3)  ได้รับทนุแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหวา่งประเทศ หรือทนุอ่ืนใดซึง่มหาวิทยาลยั

เห็นสมควรสนบัสนนุ 

   21.3.2  นกัศกึษาท่ีมคีวามจําเป็นสว่นตวัอาจยื่นคําร้องขอลาพกัการศกึษาได้ ถ้ามคีณุสมบตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้

       1)  ศกึษาในมหาวิทยาลยัมาแล้วอยา่งน้อย  1  ภาคการศกึษา 
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             2)  มีคะแนนสะสมเฉลีย่ไมต่ํ่ากวา่ 2.00 

              3)  ระหวา่งท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษา นกัศกึษาจะต้องชําระคา่รักษา 

สภาพการเป็นนกัศกึษาทกุภาคการศกึษา  มิฉะนัน้จะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

    4)  ในการลาพกัครัง้หนึง่ ๆ  นกัศกึษาจะลาพกัเกิน 2  ภาคการศกึษาตดิตอ่กนัไมไ่ด้ 

       5)  นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษาได้ ให้นบัระยะเวลาท่ีลาพกัอยูใ่น

ระยะเวลาการศกึษา ด้วย ยกเว้นนกัศกึษาท่ีลาพกัเน่ืองจากถกูเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร  และกรณีตามข้อ 19.1.3 

        6)  นกัศกึษาท่ีได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษาเมื่อจะกลบัเข้าศกึษาตอ่ต้องรายงานตวั

ตอ่สาํนกัทะเบียนและประมวลผลก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนตอ่ไป 

                 21.3.3  หากเป็นการลาพกัในภาคการศกึษา   จะมีผลดงัตอ่ไปนี ้

    1)  ถ้าการลาพกัอยูใ่นระหวา่ง 4  สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ   2 สปัดาห์

แรกของภาคฤดรู้อน วิชาท่ีลงทะเบียนเรียนทัง้หมดจะไม่บนัทึกในรายงานผลการเรียน  แต่ถ้าการลาพกัภายหลงัเวลาท่ี

กําหนดรายวิชาท่ีลงทะเบียนจะบนัทกึสญัลกัษณ์  W  ในใบรายงานผลการศกึษา 

     2)  ถ้าการลาพกัภายหลงั 4  สปัดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ 2 สปัดาห์แรก

ของภาคฤดรู้อน วิชาท่ีลงทะเบียนเรียนทัง้หมดจะบนัทกึสญัลกัษณ์ W ในใบรายงานผลการเรียน 

 

หมวด  13 

การย้ายคณะ  หรือ เปลี่ยนสาขาวิชา 

 ข้อ 22.  การย้ายคณะ หรือเปลีย่นสาขาวชิา 

  22.1  นกัศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดําเนินการเสร็จสิน้ก่อนการลงทะเบียน

ประจําภาคการศกึษานัน้ 

  22.2  นกัศกึษาท่ีย้ายคณะหรือเปลีย่นสาขาวิชา จะต้องชําระคา่ธรรมเนียมตามท่ีกําหนด 

  22.3  นกัศึกษาท่ีได้รับการอนมุตัิให้ย้ายคณะ หรือ สาขาวิชา จะมีสถานภาพนกัศึกษาคงเดิม คณะหรือ

สาขาวิชาใหมข่องนกัศกึษา จะโอนผลการศกึษาเดิมมาทัง้หมดโดยไมเ่ปลีย่นแปลง และการคํานวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่

สะสมให้นําผลการศกึษาเดิมทกุรายวชิามาใช้ในการคํานวณด้วย  แตก่ารคิดหนว่ยกิตสะสมตามหลกัสตูรใหม่ให้นบัเฉพาะ

หนว่ยกิตของรายวิชาในหลกัสตูรสาขาวิชาใหมเ่ทา่นัน้ 

 

หมวด 14 

นักศึกษาที่กระทาํผิดระเบียบการสอบ 

 ข้อ 23.  นกัศกึษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ 

 23.1  นกัศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบกลางภาค  หรือการสอบปลายภาค ซึ่งคณะกรรมการสอบ

พิจารณาว่าเป็นความผิดทจุริตหรือสอ่เจตนาทจุริต ให้ลงโทษนกัศึกษาผู้กระทําผิดโดยตดัสิทธิสอบและบนัทึก F ในวิชาท่ี

กระทําผิดระเบียบการสอบ ส่วนวิชาอ่ืนท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้าเป็นวิชาท่ียงัไม่ได้สอบก็ให้ดําเนินการสอบตามปกติ 

และให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง 

 23.2  ให้อธิการบดีสัง่พกัการศกึษาผู้กระทําผิด 1 ภาคการศกึษาปกติเป็นอยา่งน้อย การสัง่พกัการศึกษา

ให้เร่ิมในภาคการศกึษาปกติถดัไป หากภาคท่ีถดัจากภาคการศกึษาท่ีกระทําผิดเป็นภาคฤดรู้อนให้สัง่พกัภาคฤดรู้อนรวมไป

ด้วย  โดยให้นบัเฉพาะภาคการศึกษาปกติในการคิดสภาพนกัศึกษาและระยะเวลาการศึกษา เมื่อนกัศึกษาจะกลบัเข้ามา

ศกึษาตามปกติ จะต้องชําระคา่รักษาสถานภาพให้ครบถ้วน 
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 23.3 ถ้าเป็นความผิดประเภททจุริตขัน้ร้ายแรง ให้สภามหาวิทยาลยัเป็นผู้สัง่ให้พ้นสภาพจากการเป็นนกัศกึษา 

 

หมวด  15 

การสาํเร็จการศึกษา 
 

 ข้อ 22.  การสาํเร็จการศกึษา 

      นกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องเรียนได้ครบจํานวนหน่วยกิตท่ี

กําหนดไว้ในหลกัสตูร และข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา  และสอบไลไ่ด้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่ตํ่ากว่า 2.00 

จากระบบ 4 แต้มระดบัคะแนน 
 

 ข้อ 23.  การให้อนปุริญญา 

  นกัศกึษาจะสาํเร็จการศกึษา  และได้รับการเสนอให้ได้รับอนปุริญญาจะต้องมีผลการศกึษาดงันี ้

 23.1 นกัศกึษาต้องศกึษาได้ครบจํานวนหนว่ยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลกัสตูร   และข้อกําหนดของแตล่ะสาขา 

และ สอบไลไ่ด้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตํ่ากวา่ 2.00  แตไ่มน้่อยกวา่ 1.75  จากระดบัคะแนน 4 แต้ม 

 23.2  นกัศกึษาหลกัสตูรตอ่เน่ือง  หรือ เทียบเทา่ ไมม่ีสทิธ์ิได้รับอนปุริญญา 
 

 ข้อ 24.  การให้ปริญญา 

  มหาวิทยาลยัได้กําหนดคุณสมบตัิของผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบณัฑิต ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบั

หนึง่ และปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง ดงันี ้

   24.1 สิทธิได้รับปริญญาบณัฑิต นกัศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และได้รับการเสนอให้ได้ปริญญาบณัฑิต 

จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

            24.1.1 ศกึษารายวิชาตา่ง ๆ ครบตามหลกัสตูร และเง่ือนไขของหลกัสตูรท่ีกําหนดไว้ 

    24.1.2  ใช้เวลาในการศกึษาดงันี ้

                  นกัศกึษาเต็มเวลา   ไมน้่อยกวา่ 6  ภาคการศกึษา  สาํหรับหลกัสตูร 4 ปี และ   

4  ภาคการศกึษา สาํหรับหลกัสตูรตอ่เน่ือง ทัง้นีไ้มน่บัระยะเวลาพกัการศกึษาด้วยสาเหตใุด ๆ 

            นกัศกึษาไมเ่ต็มเวลา/บางเวลา ไมน้่อยกวา่ 14 ภาคการศกึษา สาํหรับหลกัสตูร 4  ปี  

และ 8 ภาคการศกึษา สาํหรับหลกัสตูรตอ่เน่ือง 

             24.1.3  สอบได้จํานวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร     และมีแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่ 

สะสมรวมตลอดหลกัสตูรไมต่ํ่ากวา่  2.00  จากระบบ 4  แต้มระดบัคะแนน 

              24.1.4  เป็นผู้มีความประพฤติดเีหมาะสมแก่ศกัดิ์ศรีแหง่ปริญญานัน้ 

  24.2  ผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ และปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัสอง    ต้องมี

คณุสมบตัิดงันี ้

     24.2.1  มีคณุสมบตัิของผู้มีสทิธิได้รับปริญญาบณัฑิตตามข้อ 24.1 

                     24.2.2  สอบได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต ่3.50  ขึน้ไป  และไมม่ีรายวิชาใดท่ีเคยเรียน

และได้สญัลกัษณ์  F  จะได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ 

             24.2.3  สอบได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตัง้แต ่ 3.25 – 3.49   และไมม่ีรายวชิาใด 

ท่ีเคยเรียนและได้สญัลกัษณ์  F  จะได้รับเกียรตินิยมอนัดบัสอง 

              24.2.4  มีจํานวนหนว่ยกิตท่ีขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตไมเ่กิน ร้อยละ 20 ของจํานวน

หนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร  
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 ข้อ 25.  การให้เกียรติบตัรแก่ผู้ เรียนด ี

 ให้สาํนกัทะเบียนและประมวลผลเสนอช่ือนกัศึกษาท่ีเรียนดี ต่อมหาวิทยาลยั เพ่ือขอรับเกียรติบตัรเรียนดี

ประจําปี  ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

  25.1  เกียรติบตัรเรียนดีโดยมีระดบัคะแนนเฉลีย่สงูสดุตลอดหลกัสตูร 

                               นกัศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับเกียรติบตัร จะต้องใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการ

ศึกษา โดยไม่นบัรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนญุาตให้พกัการศึกษา  ไม่เคยได้รับระดบัคะแนนตวัอกัษร F   หรือ  U  ใน

รายวิชาใด และมีแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมสงูสดุตลอดหลกัสตูรของแต่ละสาขาวิชา  ทัง้นีต้้องมีคณุสมบตัิไม่ขดักบัข้อ 

24.2.1  

  25.2  เกียรติบตัรเรียนดีประจําปี 

 นกัศกึษาท่ีมีสทิธ์ิได้รับเกียรติบตัรเรียนดีประจําปี  ต้องลงทะเบียนเรียนสองภาคการศกึษาปกติใน

ปีการศึกษานัน้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  เว้นแต่ในปีการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษา

ของหลกัสตูร ในแต่ละสาขาวิชา ทัง้นีต้้องไม่เคยได้รับระดบัคะแนนตวัอกัษร F หรือ U  ในปีการศึกษานัน้ และมีระดบั

คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป 

 

หมวด  16 

บทเฉพาะกาล 
      

 ข้อ 26.  ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลยัโยนก วา่ด้วย “ระเบียบวิทยาลยัโยนกวา่ด้วยการศึกษาขัน้ปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 

2531 ฉบบัแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547”   สาํหรับนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาก่อนปีการศกึษา 2552 จนกวา่ จะสาํเร็จการศกึษา 

 ทัง้นีต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

 

  ประกาศ   ณ  วนัท่ี  26   เดือนมถินุายน   พ.ศ. 2552  

                            
                                                                           (ลงนาม)  พลเอก 

                                                                        (ธงชยั     เกือ้สกลุ) 

                                                                         นายกสภามหาวิทยาลยั 

 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิทยาลัยโยนก    

ว่าด้วย  การใช้บริการห้องสมุดวทิยาลัยโยนก พ.ศ. 2531 

--------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การใช้บริการห้องสมดุวิทยาลยัโยนกดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรจดัให้มีระเบียบวิทยาลยั

โยนก วา่ด้วยการใช้บริการห้องสมดุวิทยาลยัโยนก  พ.ศ.2531  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  33   แหง่พระราชบญัญตัิ
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สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ.2522   ในการประชมุครัง้ท่ี  7  วนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  2532  สภาวิทยาลยัโยนกจึงมีมติให้ตรา

ระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี ้                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รียกวา่  “ระเบียบวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยการใช้บริการห้องสมดุวิทยาลยัโยนก พ.ศ.2531” 

ข้อ 2  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3  ในระเบียบนี ้  

 “ห้องสมดุวิทยาลยัโยนก”  หมายถึง  ห้องสมดุของวิทยาลยัโยนก 

 “กรรมการสภาวิทยาลยั”       หมายถงึ  กรรมการสภาวิทยาลยัโยนก 

 “อาจารย์”     หมายถงึ    อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษท่ีทําหน้าท่ีสอนในวิทยาลยัโยนก 

“นกัศกึษา”  หมายถึง   นกัศกึษาวิทยาลยัโยนกท่ียงัคงมีสภาพเป็นนกัศกึษาอยูต่ามท่ีปรากฎในบตัรประจําตวั

นกัศกึษา 

 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง    พนกังานประจําท่ีไมไ่ด้ทําหน้าท่ีสอนในวิทยาลยัโยนก 

 “บคุคลภายนอก” หมายถึง  วสัดตุีพิมพ์และวสัดไุมต่ีพิมพ์  ตลอดจนโสตทศันปูกรณ์  ท่ีห้องสมดุวิทยาลยัโยนกจดัไว้

ให้บริการ 

ข้อ 4  วสัดตุีพิมพ์ท่ีระบใุห้ยืมออกได้ตามประกาศของห้องสมดุวทิยาลยัโยนก มกํีาหนดจํานวนและระยะเวลา     แยกตาม

ประเภทผู้มีสทิธ์ิยืมได้ดงันี ้

4.1  อาจารย์ 

(1) หนงัสอืตําราและสิง่พิมพ์ใช้ประกอบการสอน ยืมได้นาน 1 ภาคการศกึษา 

(2) หนงัสอืทัว่ไป ยืมได้นาน 1 เดือน  จํานวน  10 เลม่ 

(3) หนงัสอืนวนิยายและเร่ืองสัน้ ยมืได้นาน 1 สปัดาห์  จํานวน 3 เลม่ 

(4) หนงัสอืสาํรอง ยืมได้นาน 1 วนั จํานวน 5 เลม่ 

(5) วารสารเลม่ปลกีฉบบัลว่งเวลา ยมืได้นาน 3 วนั จํานวน 3 เลม่ 

(6) สิง่พิมพ์พิเศษ ยืมได้นาน 1 สปัดาห์ จํานวน 3 เลม่ 

(7) วิทยานิพนธ์  ยมืได้นาน 3 วนั จํานวน 3 เลม่ 

4.2     นกัศกึษา 

(1) หนงัสอืทัว่ไป หนงัสอืนวนิยายและเร่ืองสัน้ ยืมได้นาน 1 สปัดาห์ จํานวน 3 เลม่ 

(2) หนงัสอืสาํรอง ยืมได้นาน 1 วนั จํานวน 3 เลม่ 

(3) วารสารเลม่ปลกีฉบบัลว่งหน้า ยมืได้นาน 3 วนัจํานวน 3 เลม่ 

(4) สิง่พิมพ์พิเศษ ยืมได้นาน 1 สปัดาห์ จํานวน 3 เลม่ 
 

 

 

4.3   เจ้าหน้าท่ี 

(1) หนงัสอืทัว่ไป หนงัสอืนวนิยายและเร่ืองสัน้ ยมืได้นาน  3  สปัดาห์  จํานวน 5 เลม่ 

(2) หนงัสอืสาํรอง ยืมได้นาน 1 วนั จํานวน 3 เลม่ 

(3) วารสารเลม่ปลกีฉบบัลว่งหน้า ยมืได้นาน 3 วนั จํานวน 3 เลม่ 

(4) สิง่พิมพ์พิเศษ  ยืมได้นาน  1  วนั จํานวน  3 เลม่ 

4.4   บคุคลภายนอก 
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(1) สิง่พิมพ์ทกุประเภทยกเว้นหนงัสอืสาํรอง ยืมได้นาน 1 สปัดาห์ จํานวน 3 เลม่ 

ข้อ 5    ผู้ใช้บริการห้องสมดุ  ต้องปฏิบตัิตามระเบียบการใช้บริการห้องสมดุวิทยาลยัโยนกหากฝ่าฝืน  บรรณารักษ์ท่ี

รับผิดชอบ มีอํานาจดาํเนินการตามความเหมาะสม ดงันี ้

5.1   ตกัเตือน 

5.2   เชิญออกนอกห้องสมดุ 

5.3   ประกาศให้ทราบพฤติกรรมของการฝ่าฝืน 

5.4   ตดัสทิธ์ิการใช้บริการห้องสมดุวิทยาลยัโยนก 

ข้อ 6  ในกรณีท่ีผู้ใช้เจตนากระทําการฉีก กรีด หนงัสอื เอกสาร และสิง่พิมพ์ทกุชนิดของห้องสมดุ  นําทรัพยากร  ห้องสมดุ

ออกนอกห้องสมดุโดยไมไ่ด้ขอยมือยา่งถกูต้องตามระเบียบ เพิกเฉยตอ่การคืนทรัพยากรห้องสมดุ  หรือชดใช้คา่เสยีหายตอ่

ห้องสมดุ หลงัจากได้รับหนงัสอืทวง  3   ครัง้  จะได้รับการพิจารณาโทษ  ดงันี ้

 6.1   อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีได้รับโทษโดยการเสนอผู้บงัคบับญัชา  และวิทยาลยัทราบพฤตกิรรม  เพ่ือพิจารณาโทษ

ทางวินยั  ตามระเบียบวิทยาลยัโยนก  วา่ด้วยการปฏิบตังิานของพนกังาน พ.ศ.2531  และพิจารณาหกัเงินเดือนชําระ

คา่เสยีหายแก่ห้องสมดุวิทยาลยัโยนก 

6.2 นกัศกึษาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยวินยันกัศกึษาวิทยาลยั

โยนก พ.ศ.2531  และให้วิทยาลยัพิจารณาหกัเงินคา่ประกนัของเสยีหายชําระแก่ห้องสมดุวิทยาลยั 

6.3  บคุคลภายนอกจะถกูตดัสทิธิการใช้ห้องสมดุ และดําเนินการตามกฎหมาย 

ข้อ 7    ผู้ใช้บริการของห้องสมดุ   ต้องตรวจดคูวามชํารุดเสยีหายของทรัพยากรห้องสมดุก่อนยืม  หากพบให้แจ้ง

บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีทราบ   มิฉะนัน้ ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการชํารุดเสยีหายของสิง่ของท่ียืมไป 

ข้อ 8    ผู้ใช้บริการของห้องสมดุ  ต้องรับผิดชอบตอ่ทรัพยากรห้องสมดุท่ียืมไปดงันี ้ คือ  ซอ่มแซมหากไมส่ามารถซอ่มแซม

ได้  ต้องชดใช้โดยการซือ้  ในรายการท่ีเหมือนกบัของเดิม ทัง้ช่ือเร่ืองเนือ้หาและภาษา 

8.1   หากทรัพยากรห้องสมดุสญูหาย  ผู้ยืมต้องชดใช้โดยการซือ้ในรายการท่ีเหมือนกบัของเดิมทัง้ช่ือ    เนือ้หาและ

ภาษาในกรณีท่ีแจ้งหาย ภายหลงัวนักําหนดสง่ต้องชําระคา่ปรับด้วย 

8.2 ทรัพยากรห้องสมดุท่ีชํารุดเสยีหาย  ตามข้อ  8.1 และ  8.2  หากไมส่ามารถซือ้หามาใช้คืนได้ ต้อง ชําระ

คา่เสยีหายเป็นสองเทา่ของราคาวสัดนุัน้ ๆ 

8.3 ทรัพยากรห้องสมดุท่ีชํารุดสญูหาย ถ้าเป็นรายการท่ีห้องสมดุได้มาโดยการรับบริจาคหรือแลกเปลีย่น  และไม่

สามารถหาราคาวสัดนุัน้ได้  ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบรรณารักษ์ผู้ รับผิดชอบ 

8.4 ในกรณีได้รับหนงัสือทวง 3 ครัง้  แล้วยงัไมนํ่าวสัดนุัน้ ๆ  มาคืน  ถือวา่ได้ทําสญูหายซึง่จะต้องชดใช้ตามข้อ  8.2,  8.3 

และ  8.4 
 

 

ข้อ 9   ผู้ยืมท่ีสง่ทรัพยากรห้องสมดุหลงัวนักําหนดสง่ ต้องชําระคา่ปรับตามอตัราดงันี ้

9.1 วสัดตุีพิมพ์     ซึง่ระบใุห้ยืมออกนอกห้องสมดุได้  ตามประกาศของห้องสมดุวิทยาลยัโยนก ยกเว้นหนงัสอื

สาํรอง ปรับวนัละ   2  บาท   ตอ่ 1 เลม่ 

9.2 หนงัสอืสาํรอง ปรับชัว่โมงละ  2  บาท ตอ่ 1  เลม่ หรือวนัละ 10   บาทตอ่  1 เลม่ 

9.3 คา่ปรับตามข้อ 9.1 และ 9.2 รวมแล้วไมเ่กิน  200  บาท ตอ่ 1 เลม่ 
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ข้อ 10   ให้อธิการเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสัง่กําหนดแนวทางปฏิบตัิ เพ่ือให้การ

พิจารณาดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลผุลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี ้
 

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี  1   มีนาคม    2532 

 

 

 

(ดร.ศภุชยั  พานิชภกัดิ)์ 

นายกสภาวิทยาลยัโยนก 
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ระเบียบวิทยาลัยโยนก 

ว่าด้วย  วินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ.2531 

………………………………………….. 

 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  35  แหง่พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  พ.ศ.2522  ในการประชมุ

ครัง้ท่ี  7  วนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  2532  สภาวิทยาลยัโยนกเห็นสมควรตราระเบียบวิทยาลยัโยนกวา่ด้วย วินยันกัศกึษาและ

บทลงโทษ  พ.ศ.2531  ไว้ดงันี ้

 ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รียกวา่  “ระเบียบวิทยาลยัโยนก วา่ด้วย  วินยันกัศกึษาและบทลงโทษ พ.ศ.2531”   

 ข้อ 2  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตปี่การศกึษา  2531  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  นกัศกึษาต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคบั คาํสัง่ หรือประกาศของวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด 

วินัยนักศึกษา 

 ข้อ 4  นกัศกึษาต้องรักษาไว้ซึง่ความสามคัคีระหวา่งกนั และต้องรักษาไว้ซึง่ความสงบเรียบร้อย เกียรติภมูิ และ

ศกัดิ์ศรีของวิทยาลยั 

 ข้อ 5  นกัศกึษาต้องประพฤตตินเป็นสภุาพชนทัง้ภายในและภายนอกวิทยาลยั ไมป่ระพฤตใินสิง่ท่ีอาจนําความ

เสือ่มเสยีมาสูว่ิทยาลยั 

 ข้อ 6  นกัศกึษาต้องไมด่ืม่สรุา  เสพยาเสพติดพกอาวธุ  เลน่การพนนั หรือกระทําการอ่ืนใดในลกัษณะเหมือนกบั

การพนนั หรือก่อเหตทุะเลาะวิวาทภายในวิทยาลยั 

 ข้อ 7  นกัศกึษาต้องเคารพและเช่ือฟังคําสัง่  และคําตกัเตือนโดยชอบของบคุคลตอ่ไปนี ้

7.1 อาจารย์ประจํา  อาจารย์พิเศษ อาจารย์ปกครอง หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

7.2 หวัหน้าสาขาวชิา 

7.3 คณบดี  

7.4 รองอธิการ 

7.5 อธิการ 

7.6 คณะกรรมการสภาวิทยาลยั 

ข้อ 8  นกัศกึษาท่ีเข้ามาในวิทยาลยั ต้องมีบตัรประจําตวันกัศกึษาพกติดตวัอยูเ่สมอ  และต้องแตง่กายตามท่ีกําหนดไว้

ในระเบีบบ 

 ข้อ 9  ในขณะท่ีอยูใ่นชัน้เรียน 

9.1 นกัศกึษาต้องเคารพและเช่ือฟังคาํสัง่  หรือคําตกัเตือนของอาจารย์ผู้สอน 

9.2 นกัศกึษาต้องไมส่บูบหุร่ี  รับประทานขนม หรืออาหาร เคร่ืองดื่ม หรือพดูคยุกนัหรือแสดงกริยาวาจา

อนัไมส่มควร 

9.3 นกัศกึษาต้องไมเ่ข้าหรือออกจากห้องเรียนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

ข้อ 10  นกัศกึษาต้องเคารพและเช่ือฟังคาํสัง่ หรือคําตกัเตือนของกรรมการสอบหรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีควบคมุการสอบ

โดยเคร่งครัด 

 ข้อ 11  นกัศกึษาต้องไมป่ระพฤตตินหรือกระทําการใด ๆ อนันกัศกึษาท่ีดีทัง้หลายไมพ่งึปฏิบตั ิ
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บทลงโทษ 

 ข้อ 12  นกัศกึษาท่ีประพฤติหรือกระทําการใด ๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนระเบียบวินยันกัศกึษาถือวา่เป็นผู้กระทําผิดวินยั 

 ข้อ 13  การพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิดระเบียบวินยั สามารถกระทําได้ดงันี ้

13.1 เรียกตวัมาตกัเตือน 

13.2 ภาคทณัฑ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

13.3 ตดัคะแนนความประพฤต ิ

13.4 ให้พกัการเรียน 

13.5 ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

ข้อ 14  การตดัคะแนนความประพฤต ิ

14.1 ให้นกัศกึษาแตล่ะคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะท่ีมีสถานภาพการเป็น

นกัศกึษา 

14.2 การตดัคะแนนแตล่ะครัง้ให้ตดัได้ไมต่ํ่ากวา่ ครัง้ละ 5 คะแนน แตจ่ะเป็นจํานวนเทา่ใด ให้อยูใ่น

ดลุพินิจของผู้มีอํานาจสัง่ตดัคะแนนความประพฤติของนกัศกึษา 

14.3 นกัศกึษาผู้ใดถกูตดัคะแนนครัง้เดียว หรือหลายครัง้  รวมกนัเกินกวา่ 40  คะแนน แตไ่มเ่กิน 60  

คะแนน ต้องถกูลงโทษให้พกัการศกึษามีกําหนด 1 ภาคการศกึษา 

14.4 นกัศกึษาผู้ใดถกูตดัคะแนนครัง้เดียว หรือหลายครัง้  รวมกนัเกินกวา่ 80 คะแนน แตไ่มเ่กิน 80  

คะแนน  ต้องถกูลงโทษให้พกัการศกึษามกํีาหนด  2  ภาคการศกึษา 

14.5 นกัศกึษาผู้ใดถกูตดัคะแนนครัง้เดียว หรือหลายครัง้  รวมกนัเกินกวา่ 80 คะแนน แตไ่มเ่กิน 100 

คะแนน ต้องถกูลงโทษให้พกัการศกึษามีกําหนด 4 ภาคการศกึษา 

14.6 นกัศกึษาผู้ใดถกูตดัคะแนนครัง้เดียวหรือหลายครัง้ รวมกนัครบ 100 คะแนน ต้องถกูลงโทษให้พ้น

สภาพการเป็นนกัศกึษา 

ข้อ 15  ให้บคุคลข้างท้ายนี ้ มีอํานาจสัง่ลงโทษนกัศกึษาท่ีกระทําผิดวินยั ดงันี ้

15.1 อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ มีอํานาจสัง่ลงโทษตามข้อ 13.1,  13.2 หรือ 13.3  โดยตดั

คะแนนความประพฤติครัง้ละไมเ่กิน  10   คะแนน 

15.2 อาจารย์ปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีอํานาจสัง่ลงโทษตามข้อ 13.1, 13.2  หรือ 13.3   

โดยตดัคะแนนความประพฤติครัง้ละไมเ่กิน  20   คะแนน 

15.3 คณบดี หรือหวัหน้าสาขาวิชา มีอํานาจสัง่ลงโทษตามข้อ  13.1, 13.2  หรือ 13.3  โดยตดัคะแนน

ความประพฤตคิรัง้ละไมเ่กิน  30    คะแนน 

15.4 อธิการบดมีีอํานาจสัง่ลงโทษตามข้อ  13.1, 13.2 หรือ 13.3  โดยตดัคะแนนความประพฤติครัง้ละ

ไมเ่กิน 40  คะแนน  และมีอํานาจสัง่ลงโทษตามข้อ  13.4  หรือ  13.5 

ข้อ  16  นกัศกึษาผู้ใดต้องคาํพิพากษาให้ลงโทษจําคกุ  ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 

ข้อ  17  ให้อธิการเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้ และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําสัง่ กําหนด แนวทางปฏิบตัิ  

เพ่ือให้การพิจารณาดาํเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลผุลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี ้
 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1   มีนาคม  2532 

 

(ดร.ศภุชยั  พานิชภกัดิ)์ 

นายกสภาวิทยาลยัโยนก 
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ระเบียบวิทยาลัยโยนก  

ว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2531 

………………………………………. 

 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  33  แหง่พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2522  ในการประชมุ

ครัง้ท่ี  7 เมื่อวนัท่ี  12  กมุภาพนัธ์  2532  สภาวิทยาลยัโยนกเห็นสมควรตราระเบียบวิทยาลยัโยนกวา่ด้วยเคร่ืองแตง่กาย

นกัศกึษา พ.ศ. 2531  ไว้ดงันี ้

 ข้อ 1  ระเบียบนีเ้รียกวา่  “ระเบียบวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยเคร่ืองแตง่กายนกัศกึษา พ.ศ.2531” 

 ข้อ 2  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตปี่การศกึษา  2531  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  เคร่ืองแตง่กายนกัศกึษาชาย 

3.1 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี  1 

วนัเรียนปกติ  เคร่ืองแตง่กายประกอบด้วย  กางเกงขายาวทรงสภุาพสกีรมทา่ สกีากี  สเีทา  สดีํา  

ยกเว้นกางเกงยีนส์  เสือ้เชิต้สขีาวแขนสัน้  ไมม่ีลวดลายใด ๆ ผกูเนคไทของวิทยาลยัสแีดง  ชายเสือ้ต้อง

ไว้ในกางเกงตลอดเวลา  สายเข็มขดัหนงัสดีําหรือสนํีา้ตาล  ติดหวัเข็มขดัท่ีมีเคร่ืองหมายวิทยาลยัตาม

แบบและขนาดท่ีวิทยาลยักําหนด  รองเท้าหนงัหุ้มส้น สดีาํ 

3.2 นกัศกึษาชัน้ปีท่ี  2 ขึน้ไป 

วนัเรียนปกติ  เคร่ืองแตง่กายประกอบด้วย  กางเกงขายาวทรง สภุาพ  สกีรมทา่ สกีากี สเีทา สดีํา  

ยกเว้นกางเกงยีนส์  เสือ้เชิต้สขีาว  ไมม่ีลวดลายใด ๆ ผกูเนคไทของวิทยาลยั  สนํีา้เงินชายเสือ้ต้องไว้ใน

กางเกงตลอดเวลา  สายเข็มขดัหนงัสดีําหรือสนํีา้ตาล  ติดหวัเข็มขดัท่ีมีเคร่ืองหมายวิทยาลยัตามแบบ

และขนาดท่ีวิทยาลยักําหนด  รองเท้าหนงัหุ้มส้น สสีภุาพ 

3.3 เวลาท่ีมีงานพิธีของวิทยาลยั 

3.3.1    ชดุพิธีใช้กางเกงขายางทรงสภุาพ  สเีทา  เสือ้เชิต้แขนยาว สขีาว ผกูเนคไทของวิทยาลยั  สาย

เข็มขดัหนงัสดีําหรือสนํีา้ตาล  ตดิหวัเขม็ขดัท่ีมีเคร่ืองหมายวิทยาลยัตามแบบ และขนาดท่ี

วิทยาลยักําหนด  รองเท้าหนงัหุ้มส้น สดีํา 

3.3.2 ชดุใหญ่  ใช้กางเกงขายางทรงสภุาพ สเีทา เสือ้เชิต้แขนยาว สขีาว ผกูเนคไทของวิทยาลยั เสือ้

นอกสกีรมทา่  สายเข็มขดัหนงัสดีําหรือสนํีา้ตาล  ติดหวัเข็มขดัท่ีมีเคร่ืองหมายวิทยาลยัตาม

แบบและขนาดท่ีวิทยาลยักําหนด  รองเท้าหนงัหุ้มส้น สดีาํ เข็มขดัท่ีมีเคร่ืองหมายวิทยาลยัตาม

แบบและขนาดท่ีวิทยาลยักําหนด  รองเท้าหนงัหุ้มส้น  สดีํา 

ข้อ 4  เคร่ืองแตง่กายนกัศกึษาหญิง 

4.1 นกัศกึษาหญิงชัน้ปีท่ี  1 

วนัเรียนปกติ  เคร่ืองแตง่กายประกอบด้วย  กระโปรงทรงสภุาพ  สกีรมทา่ สกีากี สเีทา สนํีา้ตาล  สดีาํ

ไมม่ีลวดลาย  ยกเว้นกระโปรงผ้ายีนส์  เสือ้สขีาวคอเชิต้แขนสัน้  แนวสาบอกไมม่กีระเป๋า  ติดกระดมุ

โลหะเงินปัม้เคร่ืองหมายของวิทยาลยั 4 ดมุ  ชายเสือ้ต้องไว้ในกระโปรงตลอดเวลา  ติดเคร่ืองหมาย

วิทยาลยัท่ีกลางเสือ้ด้านซ้าย  สายเข็มขดัหนงั  สดีําหรือสนํีา้ตาล  ติดหวัเข็มขดัท่ีมีเคร่ืองหมาย

วิทยาลยั  ตามแบบและขนาดท่ีวทิยาลยักําหนด  รองเท้าขาวและถงุเท้าสขีาว   

 

4.2 นกัศกึษาหญิงตัง้แตช่ัน้ปีท่ี  2 ขึน้ไป 
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วนัเรียนปกติ  เคร่ืองแตง่กายประกอบด้วย  กระโปรงทรงสภุาพ สกีรมทา่ สกีากี สเีทา สนํีา้ตาล       สี

ดําไมม่ีลวดลาย  ยกเว้นกระโปรงผ้ายีนส์  เสือ้ สขีาวคอเชิต้แขนสัน้  แนวสาบอกไมม่ีกระเป๋า     ติด

กระดมุโลหะเงินปัม้เคร่ืองหมายของวิทยาลยั  4 ดมุ  ชายเสือ้ต้องไว้ในกระโปรงตลอดเวลา      ติด

เคร่ืองหมายวทิยาลยัทางกลางเสือ้ด้านซ้าย  สายเข็มขดัหนงัสดีาํหรือสนํีา้ตาล ติดหวัเขม็ขดัท่ีมี

เคร่ืองหมายวิทยาลยัตามแบบและขนาดท่ีวิทยาลยักําหนด  รองเท้าหนงัหุ้มสดีาํหรือ สนํีา้ตาล     ส้น

สงูไมเ่กิน 2 นิว้ 

4.3 เวลาท่ีมีงานพิธีของวิทยาลยั 

4.3.1 ชดุพิธีใช้กระโปรงทรงสภุาพ สเีทา เสือ้สขีาวคอเชิต้แขนสัน้แนวสาบอกไมม่กีระเป๋า          ติด

กระดมุโลหะปัม้เคร่ืองหมายของวิทยาลยั  4  ดมุ  กลดักระดมุเสือ้เม็ดต้นท่ีคอ  สายเขม็ขดั

หนงัสดีําตดิหวัเข็มขดัท่ีมีเคร่ืองหมายวิทยาลยัตามแบบ และขนาดท่ีวิทยาลยักําหนดรองเท้า

หนงัหุ้มส้นสดีํา 

4.3.2 ชดุใหญ่ ใช้กระโปรงทรงสภุาพสเีทา  เสือ้สขีาวคอเชิต้แขนสัน้  แนวสาบอก ไมม่กีระเป๋า   ติด

กระดมุโลหะปัม้เคร่ืองหมายของวิทยาลยั 4 ดมุ  กลดักระดมุเสือ้เม็ดต้นท่ีลาํคอ          ผกูเนค

ไทวิทยาลยั เสือ้นอก  สกีรมทา่ สายเขม็ขดัหนงัสดีํา ตดิหวัเข็มขดัท่ีมีเคร่ืองหมายวิทยาลยั

ตามแบบและขนาดท่ีวิทยาลยักําหนด  รองเท้าหนงัหุ้มส้นสดีาํ 

 

ข้อ 5  ให้อธิการเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้ และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําสัง่  กําหนดแนวทางปฏิบตัิ  

เพ่ือให้มกีาร พิจารณาดําเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย  และบรรลผุลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี ้

 

ประกาศ  ณ วนัท่ี  1   มีนาคม   2532 

 

 

 (ดร.ศภุชยั  พานิชภกัดิ)์ 

 นายกสภาวิทยาลยัโยนก 
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ระเบียบวิทยาลัยโยนก 

ว่าด้วย  สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนก พ.ศ.2531 

…………………………………… 

 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความเหมาะสมในการดาํเนินงานด้านกิจกรรม

นกัศกึษาของวิทยาลยั  และเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการบริการกิจการนกัศกึษาของทบวงมหาวิทยาลยั อาศยัอํานาจ

ตามความในมาตรา  33(1)  แหง่พระราชบญัญตัิสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ.2522  และมติจากการประชมุคณะกรรม การ

สภาวิทยาลยั ครัง้ท่ี  7/2532  เมื่อวนัท่ี  12 กมุภาพนัธ์  2532  จึงได้ตราระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่  1 

บททั่วไป 

 ข้อ 1  ระเบียบนีใ้ห้เรียกวา่ “ระเบียบวิทยาลยัโยนก วา่ด้วยสโมสรนกัศกึษาวทิยาลยัโยนก พ.ศ.2531” 

 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ในระเบียบนี ้

  “วิทยาลยั”   หมายถึง  วิทยาลยัโยนก 

  “สโมสร”     หมายถึง  สโมสรนกัศกึษาวิทยาลยัโยนก 

  “นกัศกึษา”  หมายถึง  ผู้ ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนเป็นนกัศกึษาวิทยาลยัโยนก 

  “อธิการ”      หมายถงึ  อธิการของวิทยาลยัโยนก 

  “อาจารย์”    หมายถึง   อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษของวิทยาลยัโยนก 

 

หมวดที่  2 

สโมสรนักศึกษา 

 ข้อ 4  สโมสรนีใ้ช้ช่ือวา่ “สโมสรนกัศกึษาวิทยาลยัโยนก”  มีช่ือยอ่วา่ สน.ย. เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ “Yonok 

College Student Union”  มีช่ือยอ่วา่ Y.S.U. 

 ข้อ 5  เคร่ืองหมายสโมสรนกัศกึษาวิทยาลยัโยนกเป็นรูปดาวเหนืออยูภ่ายในวงกลม  มีช่ือ “สโมสรนกัศกึษา 

วิทยาลยัโยนก” กํากบัอยู ่

 ข้อ 6  สโมสรนีต้ัง้อยูใ่นวิทยาลยัโยนก ลาํปาง 

 

หมวดที่ 3 

วัตถุประสงค์ 

 ข้อ 7  สโมสรนีเ้ป็นศนูย์กลางการดําเนินงานเก่ียวกบักิจกรรมนกัศกึษา เป็นสือ่กลางในการติดตอ่ระหวา่งนกัศกึษา

กบัวิทยาลยั  ในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ภายใต้ระเบียบข้อบงัคบัของวิทยาลยัโดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

7.1 เพ่ือสง่เสริมความสามคัคใีนหมูน่กัศกึษา 

7.2 เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษามีความคดิริเร่ิม  และกล้าแสดงออก 

7.3 เพ่ือเป็นการปลกูฝังทศันคติท่ีดีและคณุธรรมแก่นกัศกึษา 

7.4 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการ วธีิการปฏิบตังิาน ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีและความ

สามคัคีร่วมมือร่วมใจในการประกอบกิจกรรม 

7.5 เพ่ือปลกูฝังและดาํรงไว้ซึง่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  และเอกลกัษณ์ประจําชาต ิ
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7.6 เพ่ือพฒันาบคุลกิภาพและเสริมสร้างพลานามยัแก่นกัศกึษา 

7.7 เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

7.8 เพ่ือเผยแพร่ช่ือเสยีงและเกียรติคณุของวิทยาลยั 

 

หมวดที่ 4 

สมาชิกภาพ 

 ข้อ 8  สมาชิกของสโมสรนกัศกึษา ได้แก่ นกัศกึษาทัง้หมดของวิทยาลยั 

 ข้อ 9  สทิธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

9.1 สมาชิกมีสทิธิเข้าร่วมในกิจกรรมและใช้บริการตา่ง ๆ ซึง่สโมสรจดัให้ม ี

9.2 สมาชิกมีสทิธิท่ีจะเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานและเพ่ือความ

เจริญก้าวหน้าของสโมสรซึง่ต้องอยูภ่ายใต้ระเบียบของวิทยาลยั 

9.3 สมาชิกมีสทิธิท่ีจะเลอืกตัง้กรรมการสโมสรตามท่ีระบไุว้ในระเบียบนี ้

9.4 สมาชิกมีสทิธิสมคัรหรือรับการเลือกให้ดํารงตําแหนง่กรรมการสโมสรโดยต้องมีคณุสมบตัิครบตาม

กฎเกณฑ์ 

9.5 สมาชิกมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกบัสโมสรในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ 

9.6 สมาชิกจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบนี ้

 

หมวดที่ 5 

คณะกรรมการ 

 ข้อ 11 คณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา ประกอบด้วย 

11.1 คณะกรรมการบริหาร 

11.2 คณะอนกุรรมการฝ่ายวิชาการ 

11.3 คณะอนกุรรมการฝ่ายกีฬา 

11.4 คณะอนกุรรมการฝ่ายพฒันาสงัคมและบําเพ็ญประโยชน์ 

11.5 คณะอนกุรรมการฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม 

11.6 คณะอนกุรรมการฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์ 

11.7 คณะอนกุรรมการฝ่ายรณรงค์หาทนุ 

11.8 หวัหน้านกัศกึษาคณะตา่ง ๆ 

ข้อ 12  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

12.1 นายกสโมสร 

12.2 อปุนายกสโมสร คนท่ี 1 

12.3 อปุนายกสโมสร คนท่ี 2 

12.4 เลขานกุาร 

12.5 เหรัญญิก 

12.6 ประธานอนกุรรมการฝ่ายวิชาการ 

12.7 ประธานอนกุรรมการฝ่ายกีฬา 

12.8 ประธานอนกุรรมการฝ่ายพฒันาสงัคมและบําเพ็ญประโยชน์ 

12.9 ประธานอนกุรรมการฝ่ายศิลปะ และวฒันธรรม 
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12.10 ประธานอนกุรรมการฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์ 

12.11 ประธานอนกุรรมการฝ่ายรณรงค์หาทนุ 

12.12 ประชาสมัพนัธ์ 

12.13 ปฏิคม 

12.14 สวสัดิการ 

12.15 สาราณียกร 

12.16 ศิลปกรรม 

ข้อ 13  คณะอนกุรรมการฝ่ายวชิาการ ประกอบด้วย 

13.1 ประธานอนกุรรมการฝ่ายวิชาการ 

13.2 รองประธานอนกุรรมการฝ่ายวชิาการ 

13.3 ประธานชมรมฝ่ายวิชาการท่ีวิทยาลยัอนมุตัใิห้จดัตัง้ขึน้ 

13.4 อนกุรรมการอ่ืน ๆ ฝ่ายวิชาการ 

ข้อ 14  คณะอนกุรมการฝ่ายกีฬา  ประกอบด้วย 

 14.1   ประธานอนกุรรมการฝ่ายกีฬา 

14.2 รองประธานอนกุรรมการฝ่ายกีฬา 

14.3 ประธานชมรมฝ่ายกีฬาท่ีวิทยาลยัอนมุตัใิห้จดัตัง้ขึน้ 

14.4 อนกุรรมการอ่ืน ๆ ฝ่ายกีฬา 

ข้อ 15  คณะอนกุรรมการฝ่ายพฒันาสงัคม และบําเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 

 15.1  ประธานอนกุรรมการฝ่ายพฒันาสงัคมและบําเพ็ญประโยชน์ 

 15.2  รองประธานอนกุรรมการฝ่ายพฒันาสงัคมและบําเพ็ญประโยชน์ 

 15.3  ประธานชมรมฝ่ายพฒันาสงัคมและบําเพ็ญประโยชน์ท่ีวิทยาลยัอนมุตัิให้จดัตัง้ขึน้ 

15.5 อนกุรรมการอ่ืน ๆ ฝ่ายพฒันาสงัคมและบําเพ็ญประโยชน์ 

ข้อ 16  คณะอนกุรรมการฝ่ายศิลปและวฒันธรรม ประกอบด้วย 

16.1 ประธานอนกุรรมการฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม 

16.2 รองประธานอนกุรรมการฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม 

16.3 ประธานชมรมฝ่ายศิลปะและวฒันธรรมท่ีวิทยาลยัอนมุตัใิห้จดัตัง้ขึน้ 

16.4 อนกุรรมการอ่ืน ๆ ฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม 

ข้อ 17  คณะอนกุรรมการฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์  ประกอบด้วย 

17.1 ประธานอนกุรรมการฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์ 

17.2 รองประธานอนกุรรมการฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์ 

17.3 ประธานชมรมฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์ท่ีวิทยาลยัอนมุตัใิห้จดัตัง้ขึน้ 

17.4 อนกุรรมการอ่ืน ๆ ฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์ 

ข้อ 18  คณะอนกุรรมการฝ่ายรณรงค์หาทนุประกอบด้วย 

18.1 ประธานอนกุรรมการฝ่ายรณรงค์หาทนุ 

18.2 รองประธานอนกุรรมการฝ่ายรณรงค์หาทนุ 

18.3 คณะอนกุรรมการอ่ืน ๆ ฝ่ายรณรงค์หาทนุ 

หมวดที่  6 

อาํนาจหน้าที่ของสโมสร 
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 ข้อ 19  คณะกรรมการบริหาร มหีน้าท่ีดงันี ้

19.1 พิจารณาและวางแผนดําเนินงานของสโมสร ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ ในข้อ 7 แหง่วาระนี ้

19.2 รับผิดชอบร่วมกนัในการบริหารกิจกรรมของสโมสร 

19.3 พิจารณาจดัสรรและรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสร 

19.4 ควบคมุการเงินของฝ่ายตา่ง ๆ 

19.5 วางระเบียบข้อปฏิบตัิและข้อแนะนําเก่ียวกบัการดําเนินงาน 

19.6 เสนอแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการสโมสร และคณะอนกุรรมการตา่ง ๆ ในคณะกรรมการบริหารตอ่

วิทยาลยั 

ข้อ 20  คณะอนกุรรมการฝ่ายตา่ง ๆ มีหน้าท่ี ดงันี ้

20.1 คณะอนกุรรมการฝ่ายวิชาการ มหีน้าท่ี 

1. สง่เสริมและดาํเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการของนกัศกึษา 

2. รับผิดชอบการดาํเนินกิจกรรมของชมรมวิชาการทกุชมรมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาชมรมวิชาการนัน้ ๆ 

3. หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

4. ทําหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร 

20.2 คณะอนกุรรมการฝ่ายกีฬา  มีหน้าท่ี 

1. สง่เสริมและดาํเนินกิจกรรมทางด้านกีฬาของนกัศกึษา ตลอดจนควบคมุการรับและการ

เบิกจา่ยอปุกรณ์กีฬาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 

2. โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสร  และอาจารย์ท่ีปรึกษาของชมรมนัน้ ๆ 

3. ทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการประชมุเชียร์ทัง้ภายในและภายนอกระหวา่งสถาบนัท่ีมีนกักีฬาตวัแทน

ของวิทยาลยัทําการแขง่ขนั 

4. ทําหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร 

20.3 คณะอนกุรรมการฝ่ายพฒันาสงัคมและบําเพ็ญประโยชน์ มีหน้าท่ี 

1. สง่เสริมและดาํเนินกิจกรรมด้านบริการสงัคมและบําเพ็ญประโยชน์ 

2. รับผิดชอบกิจกรรมของทกุชมรมด้านพฒันาสงัคมและบําเพ็ญประโยชน์ โดยได้รับการเห็นชอบ

จากอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรและอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมนัน้ ๆ 

3. หน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

4. ทําหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร 

20.4 คณะอนกุรรมการฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม มีหน้าท่ี ดงันี ้

1. สง่เสริมและดาํเนินกิจกรรม ทางด้านศิลปวฒันธรรม 

2. รับผิดชอบกิจกรรมของทกุชมรมด้านศิลปะและวฒันธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาสโมสร และอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมนัน้ ๆ 

3. หน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

4. ทําหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร 

20.5 คณะอนกุรรมการฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์  มีหน้าท่ี 

1. สง่เสริมความสามคัคี  และความเข้าใจด้วยดีในหมูน่กัศกึษา 

2. ประสานงานด้านวินยันกัศกึษากบัฝ่ายกิจการนกัศกึษาของวิทยาลยั 
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3. ดแูลและประสานงานด้านการเชียร์กีฬา 

4. ทําหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายของกรรมการบริหาร 

ข้อ 21  กรรมการสโมสรนกัศกึษา มีหน้าท่ี 

21.1 นายกสโมสร 

1. เป็นผู้แทนนกัศกึษาในการดําเนินกิจกรรม ตามวตัถปุระสงค์ของสโมสร 

2. เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการสโมสร 

3. เป็นผู้ เสนอขออนมุตัิโครงการดําเนินงาน และงบประมาณของคณะกรรมการสโมสรตอ่อธิการ 

4. รับผิดชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการสโมสร ซึง่ได้อนมุตัิจากวิทยาลยัเรียบร้อยแล้ว 

5. เป็นผู้ เสนอให้อธิการแตง่ตัง้ หรือถอดถอนคณะกรรมการสโมสร 

21.2 อปุนายกสโมสร 

1. ดําเนินงานตามท่ีนายกสโมสรมอบหมาย 

2. ปฏิบตัิงานแทนนายกสโมสร ในกรณีท่ีนายกสโมสรไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

21.3 เลขานกุาร 

1. โต้ตอบหนงัสอืของคณะกรรมการสโมสร 

2. จดัทํางบประมาณของงานเลขานกุาร เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารสโมสรเพ่ือพิจารณา 

3. รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณของคณะกรรมการบริหารเสนอตอ่คณะกรรมการ

สโมสรเพ่ือนําเสนอวิทยาลยั 

4. ดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกสโมสร 

5. จดัทําระเบียบวาระการประชมุของคณะกรรมการสโมสร 

6. บนัทกึและทํารายงานการประชมุคณะกรรมการสโมสรแล้วสง่ให้กรรมการสโมสรก่อนมีการ

ประชมุครัง้ตอ่ไปอยา่งน้อย  3  วนั 

21.4 เหรัญญิก 

1. ควบคมุการรับจา่ยเงินทกุประเภทของคณะกรรมการสโมสรให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลยั 

2. จดัทําบญัชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นปัจจบุนัเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการสโมสรหรือเพ่ือ

การตรวจสอบเป็นครัง้คราว 

3. จดัทํางบประมาณเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 

4. สง่มอบบญัชีการเงินทัง้หมด ให้กบัคณะกรรมการสโมสรชดุตอ่ไปในกรณีท่ีพ้นตําแหนง่ 

21.5 ประชาสมัพนัธ์ 

1. รับผิดชอบในการประชาสมัพนัธ์ทกุประเภท โดยเป็นสือ่กลางในการเผยแพร่ความรู้  ความ

เข้าใจเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ นโยบายและการดําเนินงานของสโมสร  ตลอดจนกิจกรรมและ

ระเบียบตา่งๆ ของวิทยาลยั ให้นกัศกึษาและบคุคลภายนอกทราบ 

2. จดัทํางบประมาณของฝ่ายประชาสมัพนัธ์ เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 

21.6  ปฏิคม 

1. รับผิดชอบในด้านงานรับรองและบริการงานของสโมสร 

2. ประสานงานกบัฝ่ายตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกวิทยาลยั 

3. จดัทํางบประมาณเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 

21.7 พสัด ุ
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1. จดัทําบญัชีรายการพสัดตุา่ง ๆ ของสโมสร 

2. จดัซือ้พสัดขุองสโมสร ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลยั 

3. ควบคมุการเบิกจา่ยพสัด ุให้กบักรรมการฝ่ายตา่ง ๆ ของสโมสร 

4. จดัทํางบประมาณของงานพสัด ุ เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 

5. สง่มอบบญัชีและพสัดทุัง้หมด ให้กบัคณะกรรมการสโมสรชดุตอ่ไป  ในกรณีท่ีพ้นตําแหนง่ 

21.8 สวสัดิการ 

1. รับผิดชอบงานด้านสวสัดกิารทกุประเภทของสโมสรรวมทัง้ประสานงานกบัคณะกรรมการ

บริหารฝ่ายตา่ง    ๆ  ทางด้านสวสัดิการ 

2. จดัทํางบประมาณสวสัดิการ เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 

21.9 สาราณียกร 

1. รับผิดชอบและประสานงานด้านวารสารทกุประเภทของสโมสร 

2. จดัทําโครงการและงบประมาณสาณียกร  เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 

3. จดัหาทนุอดุหนนุเพ่ิมเติมสาํหรับวารสารท่ีพิมพ์เผยแพร่ และประสานงานกบัฝ่ายรณรงค์หาทนุ 

4. ดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายสโมสร 

21.10  ศิลปกรรม 

1. รับผิดชอบงานด้านศิลปกรรมของสโมสร 

2. จดัทํางบประมาณศิลปกรรม เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 

3. ดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายสโมสร 

ข้อ 22  ให้ประธานอนกุรรมการฝ่ายตา่ง ๆ มีหน้าท่ีดงันี ้

22.1 เป็นกรรมการบริหาร 

22.2 รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณทัง้ปีของชมรมตา่ง ๆ ในฝ่ายนัน้ ๆ เพ่ือเสนอตอ่

คณะกรรมการสโมสร 

22.3 รับผิดชอบการดาํเนินงานของชมรมตา่ง ๆ ในฝ่ายนัน้ ๆ 

ข้อ 23  ให้ประธานชมรมตา่ง ๆ มีหน้าท่ีดงันี ้

23.1 เป็นอนกุรรมการในฝ่ายนัน้ ๆ 

23.2 จดัทําโครงการดาํเนินงาน และงบประมาณทัง้ปีของชมรม  เสนอตอ่ประธานอนกุรรมการฝ่ายนัน้ ๆ 

23.3 รับผิดชอบการดาํเนินงานของชมรม ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของชมรมนัน้ ๆ 

23.4 เป็นคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษา 

ข้อ 24  หวัหน้านกัศกึษาคณะตา่ง ๆ มีหน้าท่ีดงันี ้

24.1 เป็นผู้แทนของนกัศกึษาในคณะนัน้ ๆ  

24.2 เป็นผู้ประสานงานระหวา่งคณะกบัสโมสร 

24.3 เป็นผู้ดําเนินงานในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบันกัศกึษาในแตล่ะคณะ  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหาร หรือวิทยาลยั 

24.4 มีสทิธิทกัท้วง และเสนอความคดิเห็นตอ่กรรมการบริหาร 

24.5 จะต้องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้เมื่อมีการประชมุ  และจะต้องปฏิบตัติามระเบียบสโมสรวา่ด้วยการ

ประชมุ 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  299 - 

ข้อ 25  ชมรมของนกัศกึษาต้องจดักิจกรรมตา่ง ๆ อนัมีลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่นกัศกึษาตอ่สงัคม และตอ่

วิทยาลยั  และต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของคระกรรมการบริหาร 

 ข้อ 26  ชมรมท่ีจดัตัง้ขึน้จะต้องมวีตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึง่โดยเฉพาะและจะต้องมีระเบียบ

ของชมรม ซึง่ไมข่ดักบัระเบียบนี ้

 ข้อ 27  ในการขอจดัตัง้ชมรมจะต้อง 

27.1 มีจํานวนนกัศกึษาผู้ขอ คณะละไมน้่อยกวา่ 5 คน  ลงช่ือกนัยื่นคาํร้องขอ 

27.2 มีกิจกรรมท่ีไมซ่ํา้ซ้อนกบักิจกรรมของชมรมท่ีมีอยูแ่ล้ว 

27.3 เปิดรับสมคัรสมาชิกทกุคณะ โดยไมจํ่ากดัจํานวน 

27.4 ให้ยื่นคาํร้องขอตอ่คณะกรรมการบริหาร ถ้าคณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้

นําเสนอตอ่วิทยาลยัเพ่ือพิจารณาจดัตัง้ 

ข้อ 28  กิจกรรมของชมรมท่ีจดัทําขึน้ภายในหรือภายนอกวิทยาลยั ต้องดาํเนินงานในนามของสโมสรโดยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและวิทยาลยั 

 ข้อ 29  ชมรมของนกัศกึษาแตล่ะชมรมให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมละ 1 ทา่น  อยูใ่นตาํแหนง่คราวละ 1  ปี  แต่

อาจแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ตอ่ไปได้ โดยมีอํานาจและหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

29.1 เป็นผู้แทนวิทยาลยัในการดาํเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของนกัศกึษาท่ีจดัให้ในนามของชมรม 

29.2 เป็นผู้ควบคมุเก่ียวกบัการดําเนินงานของชมรมท่ีรับผิดชอบ  ให้สอดคล้องกบันโยบายของวิทยาลยั  

ตลอดจนการเงิน  ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของสโมสรนกัศกึษา 

29.3 ในกรณีท่ีชมรมเสนอเร่ืองราวขอจดักิจกรรม  โดยผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่าย  เพ่ือขออนมุตัิตอ่

วิทยาลยันัน้ ๆ อาจารย์ท่ีปรึกษาของฝ่ายจะต้องพิจารณาลงนาม พร้อมด้วยเหตผุลและเสนอตอ่

คณะกรรมการสโมสร 

ข้อ 30  ชมรมของนกัศกึษาแตล่ะชมรมให้มีคณะกรรมการชมรม  ประกอบด้วยสมาชิกแตล่ะชมรมเลอืกให้ดาํรง

ตําแหนง่ ดงัตอ่ไปนี ้

30.1 ประธานชมรม 

30.2 รองประธานชมรม 

30.3 เลขานกุาร 

30.4 เหรัญญิก 

30.5 นายทะเบียน 

30.6 พสัด ุ

30.7 ประชาสมัพนัธ์ 

30.8 กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจะต้องไมเ่กิน 10 คน และกรรมการชมรมหนึง่จะต้อง

ดํารงตําแหนง่ ตามข้อ 29 ของชมรมอ่ืนอีกไมไ่ด้ในเวลาเดยีวกนั  

 

ข้อ 31  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชมรม มีดงันี ้

31.1 บริหารงานทัว่ไปให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของชมรม 

31.2 กําหนดนโยบายร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณทัง้ปี  นําเสนอประธานอนกุรรมการฝ่าย

นัน้ ๆ ภายใน 15 วนัหลงัจากเปิดภาคการศกึษาฤดรู้อน 
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31.3 รับผิดชอบดแูลรักษาเอกสารและวสัดอุปุกรณ์นัน้ ๆ ของชมรม  และเมื่อจะหมดวาระ ให้ทําบญัชี

เสนอตอ่คณะอนกุรรมการบริหาร 

31.4 พิจารณาการกระทําของสมาชิกท่ีฝ่าฝืนระเบียบของชมรม หรือทําความเสือ่มเสยีมาสูช่มรม  มติ

ของคณะกรรมการท่ีให้สมาชิกระงบัการใช้สทิธ์ิ หรือถอนออกจากการเป็นสมาชิกของชมรมต้อง

ได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3  ของจํานวนกรรมการชมรมทัง้หมด 

ข้อ 32  ให้คณะกรรมการชมรมดาํเนินการเลอืกตัง้สมาชิกขึน้ดํารงตําแหนง่กรรมการชมรมให้เสร็จสิน้ก่อนปิด

ปลายปีการศกึษา 30 วนั  และ มอบงานแกค่ณะกรรมการชดุใหมใ่ห้เสร็จสิน้ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัเลอืกตัง้ 

ข้อ 33  ทรัพย์สนิใด ๆ ท่ีได้มาในนามของชมรม ถือวา่เป็นสมบตัขิองสโมสร และให้อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของ

วิทยาลยั 

 ข้อ 34  ชมรมสิน้สดุลงโดยเหตใุดเหตหุนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

34.1 มีสมาชิกทัง้หมดไมถ่งึ 20 คน 

34.2 ไมม่ีผลงานของชมรมเป็นท่ีปรากฏในรอบปี  ในกรณีท่ีชมรมไมม่ีรายงานประเมินผลการดาํเนินงาน

ของชมรมในรอบปี เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารให้ถือวา่ไมม่ีผลงานปรากฏ 

34.3 สมาชิกชมรมไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ ขอให้ยบุชมรม 

34.4 เมื่อมเีหตผุลอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นวา่สมควรให้ยบุ โดยได้รับความเห็นชอบจากทางวิทยาลยั 

34.5 เมื่อวิทยาลยัเห็นสมควรให้ยบุชมรม 

 

หมวดที่  8 

การพิจารณาโครงการดาํเนินงานและงบประมาณของสโมสร 

 ข้อ 35  ระเบียบการพิจารณาร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณ 

35.1 ร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณต้องแบง่เป็นหมวด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการบริหาร 

2. ร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณของคณะอนกุรรมการฝ่ายวิชาการ 

3. ร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณ ของคณะอนกุรรมการฝ่ายกีฬา 

4. ร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณของคณะอนกุรรมการฝ่ายพฒันาสงัคมและบําเพ็ญ

ประโยชน์ 

5. ร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณของคณะอนกุรรมการฝ่ายศิลปะและวฒันธรรม 

6. ร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณของคณะอนกุรรมการฝ่ายนกัศกึษาสมัพนัธ์ 

7. ร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณของคณะอนกุรรมการฝ่ายรณรงค์หาทนุ 

35.2 โครงการดาํเนินงานและงบประมาณดงักลา่ว ต้องจดัเตรียมลาํดบัก่อนหลงัโดยมีรายละเอียด   

ประกอบดงันี ้

1. วตัถปุระสงค์ของโครงการดาํเนินงาน 

2. รายละเอียดและผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินงาน 

3. คา่ใช้จา่ยหรือวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการดาํเนินงาน 

4. กําหนดเวลาและขัน้ตอนในการดาํเนินงาน 

35.3 สาํหรับกรรมการบริหารให้จดัทําร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณทัง้ปี  สง่ให้เลขานกุาร

สโมสรภายใน  15 วนัหลงัจากเปิดภาคการศกึษาฤดรู้อน 
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35.4 ให้เลขานกุารสโมสรและประธานอนกุรรมการแตล่ะฝ่าย นําร่างโครงการดาํเนินงานและ

งบประมาณดงักลา่วของทกุฝ่ายท่ีพิจารณาข้างต้น แล้วเสนอตอ่นายกสโมสรภายใน 21 วนั 

หลงัจากเปิดการศกึษาภาคฤดรู้อน 

35.5 ให้นายกสโมสรนําร่างโครงการดาํเนินงานและงบประมาณ ตามข้อ 35.4  เสนอท่ีประชมุ

คณะกรรมการสโมสรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุแล้ว ให้นายก

สโมสรนําเสนอขออนมุตัิตอ่อธิการ  ทัง้นี ้ กระทําให้แล้วเสร็จก่อนวนัเปิดภาคการศกึษา  ภาคต้น

ของปีการศกึษาถดัไป 

35.6 ในกรณีท่ีจะต้องมีโครงการดาํเนินงาน นอกเหนือจากโครงการดําเนินงาน ประจําปีให้นายกสโมสร  

นําเข้าปรึกษาหารือในท่ีประชมุคณะกรรมการสโมสร  เพ่ือขอความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบ

แล้ว  ให้เสนออธิการเพ่ือขออนมุตัิ  ทัง้นีใ้ห้เสนอขออนมุตัิไมน้่อยกวา่  15  วนั ก่อนดําเนินงาน  

สาํหรับงานท่ีมีความจําเป็นและรีบดว่น  ให้นายกสโมสรเสนอขออนมุตัิตอ่อธิการ  เมื่อได้ดําเนินการ

ไปแล้วอยา่งไร ให้แจ้งคณะกรรมการบริหารทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 

หมวดที่  9 

คุณสมบัตขิองกรรมการสโมสร 

 ข้อ 36  คณุสมบตัิผู้ดํารงตาํแหนง่กรรมการสโมสร มีดงันี ้ คือ 

36.1 นายกสโมสร 

1. เป็นนกัศกึษาท่ีอยูใ่นฐานะไมต่ํ่ากวา่ชัน้ปีท่ี  3  ของปีการศกึษาถดัไป  หรือลงทะเบียนเรียน

เป็นนกัศกึษามาแล้ว  ไมน้่อยกวา่  6  ภาคการศกึษา 

2. ไมเ่คยมีประวตัคิวามประพฤติเสยีหาย หรือถกูสัง่ลงโทษทางวินยั 

3. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ่ากวา่  2.00 

36.2 กรรมการบริหารตําแหนง่อ่ืน ๆ 

1. เป็นนกัศกึษาท่ีอยูใ่นฐานะไมต่ํ่ากวา่ชัน้ปีท่ี  2 

2. ไมเ่คยมีประวตัคิวามประพฤติเสยีหาย หรือถกูสัง่ลงโทษทางวินยั 

3. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ํ่ากวา่  2.00 

 

หมวดที่ 10 

การเลือกตัง้และการแต่งตัง้ 

 ข้อ 37  คณะกรรมการบริหารสโมสร 

37.1 นายกสโมสร อปุนายกสโมสร  เลขานกุาร เหรัญญิก  และประธานอนกุรรมการฝ่ายตา่ง ๆ ได้มา

จากการเลอืกตัง้ของนกัศกึษาทัง้หมด 

37.2 กรรมการบริหารสโมสร  ได้มาจากการร่วมพิจารณาคดัเลอืกจากนายกสโมสร เลขานกุาร เหรัญญิก 

และประธานอนกุรรมการฝ่ายตา่ง ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสร 

ข้อ 38  ผู้แทนของแตล่ะคณะ  ได้มาโดยการเลอืกตัง้จากนกัศกึษาของคณะนัน้ ๆ 

ข้อ 39  รองประธานอนกุรรมการฝ่ายและอนกุรรมการอ่ืน ๆ ได้มาโดยการพิจารณาแตง่ตัง้ของประธาน

อนกุรรมการฝ่ายนัน้ ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่าย 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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ข้อ 40  การดําเนินการเลอืกตัง้ตาํแหนง่นายกสโมสร อปุนายกสโมสร เลขานกุาร เหรัญญิก และประธาน

อนกุรรมการฝ่ายตา่ง ๆ ให้คณะกรรมการบริหารสโมสรของแตล่ะปีการศกึษา จดัให้มีการเลอืกตัง้ภายในเดือนกมุภาพนัธ์

ของปีการศกึษานัน้ ๆ และให้เสนอผลการเลอืกตัง้ให้อธิการทราบภายใน 7 วนั  หลงัจากเสร็จการเลอืกตัง้ 

หมวดที่  11 

การพ้นจากตาํแหน่ง 

 ข้อ 41  คณะกรรมการสโมสรมีวาระการทํางานเร่ิมต้นแตว่นัท่ี  1 เมษายน  ถงึวนัท่ี  31 มีนาคม ของปีถดัไป  ให้

คณะกรรมการบริหารสโมสรซึง่พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ  มอบหมายงานให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรชดุใหม ่ภายใน

วนัท่ี  31  มีนาคม  ของทกุปี 

 ข้อ 42  คณะกรรมการสโมสรพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

42.1 ออกตามวาระ 

42.2 ตาย 

42.3 ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสร  โดยผา่นนายกสโมสร 

42.4 ขาดคณุสมบตัิตามข้อ  36 แหง่ระเบียบนี ้

42.5 ในกรณีท่ีผู้ดํารงตาํแหนง่ใดในคณะกรรมการบริหารสโมสร ไมป่ฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ  

กรรมการจํานวน 3 ใน 4  ของคณะกรรมการสโมสร  มีสทิธิเสนอให้ทางวิทยาลยัพิจารณาถอดถอน

ออกจากตาํแหนง่ 

 

หมวดที่  12 

การเลือกตัง้ซ่อม 

 ข้อ 43  ถ้าตําแหนง่กรรมการบริหารวา่งลง ตามข้อ 42 ให้ดําเนินการเลอืกตัง้กรรมการตาํแหนง่นัน้ขึน้มาแทน

ภายใน  30 วนั เว้นแตว่าระการดาํรงตาํแหนง่จะสิน้สดุลงเหลอืไมเ่กิน 60 วนันบัจากวนัประกาศหยดุเรียนภาคปลาย ให้

คณะกรรมการบริหารเลอืกผู้ ท่ีเห็นสมควรเข้ารักษาการแทนโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสร  ในวาระ

การดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการท่ีเลอืกมาแทนเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีวิทยาลยัประกาศแตง่ตัง้และสิน้สดุลงตามวาระของกรรมการใน

ปีการศกึษานัน้ 

 

หมวดที่ 13 

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร 

 ข้อ 44  วิทยาลยัเป็นผู้แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสร  จากอาจารย์ท่ีทา่นหนึง่ทา่นใดของวิทยาลยั อยูใ่นตาํแหนง่

คราวละ 1 ปี  แตอ่าจได้รับการแตง่ตัง้โดยดาํรงตําแหนง่ตอ่ไปอีกได้  การแตง่ตัง้หรือโยกย้ายตําแหนง่อาจารย์ท่ีปรึกษาก่อน

หรือครบวาระ  เป็นอํานาจโดยเดด็ขาดของอธิการ 

 ข้อ 45  อํานาจและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรนกัศกึษามดีงัตอ่ไปนี ้

45.1 เป็นผู้แทนของวิทยาลยัในการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนกัศกึษา 

45.2 เป็นผู้ลงนามจดัสรรงบประมาณของสโมสรนกัศกึษา และควบคมุดแูลการเงินของสโมสรนกัศกึษา  

โดยจดัให้มีการตรวจสอบบญัชี  และเสนอรายงานการเงินตอ่วิทยาลยั เป็นรายภาคการศกึษา 

45.3 เป็นผู้ให้คําปรึกษา และแนะนําตอ่คณะกรรมการสโมสรในกรณีทัว่ไป   และมีอํานาจสัง่ระงบัการ

กระทําใด ๆ เป็นการชัว่คราว เมือ่พิจารณาเห็นวา่เป็นการขดัตอ่ระเบียบข้อบงัคบัของวิทยาลยั  

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
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ข้อบงัคบัของสโมสรนกัศกึษาหรืออาจเป็นการเสยีหายตอ่วิทยาลยัแล้ว  รีบรายงานตอ่รองอธิการ

ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

 

หมวดที่ 14 

การประชุม 

 ข้อ 46  การประชมุแบง่ออกเป็น 2 ประเภท 

46.1 การประชมุสามญั 

46.2 การประชมุวิสามญั 

ข้อ 47 การประชมุสามญั  หมายถึง  การประชมุใหญ่ของคณะกรรมการสโมสร 

47.1 นายกสโมสรเป็นประธานในท่ีประชมุ 

47.2 การประชมุสามญัท่ี 1 ต้องประชมุหลงัเปิดภาคการศกึษาปกติอยา่งน้อย  14 วนั และการประชมุ

สามญัตอ่ไปต้องประชมุอยา่งน้อยเดือนละ   1   ครัง้ 

 ข้อ 48  การประชมุวิสามญั  หมายถึง  การประชมุของคณะกรรมการบริหาร  ซึง่การประชมุวิสามญันีจ้ะเกิดขึน้ได้

ตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้

48.1 อธิการเรียกประชมุ 

48.2 นายกสโมสรเรียกประชมุ 

48.3 คณะกรรมการบริหารลงช่ือขอเปิดการประชมุ  โดยมีคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ

บริหาร 

48.4 ในกรณีท่ีนกัศกึษาจํานวนไมน้่อยกวา่ 100 คน ยื่นขอเสนอ และลงช่ือตอ่นายกสโมสรขอเปิดการ

ประชมุ 

ข้อ 49  การลงมตใินท่ีประชมุ 

49.1 ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ 

49.2 ในกรณีท่ีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานท่ีประชมุทบทวนมตเิดิมอีกครัง้ และเปิดอภิปราย เพ่ือ

ลงคะแนนเสยีง  ถ้าคะแนนยงัเทา่กนัอีกให้ประธานในท่ีประชมุเป็นผู้ ชีข้าด 

ข้อ 50  การนดัการประชมุทกุครัง้ เลขานกุารคณะกรรมการจะต้องแจ้งวาระการประชมุ กําหนดวนั เวลา และ

สถานท่ีท่ีแนน่อน ให้คณะกรรมการสโมสรทราบอยา่งน้อย 3 วนั ก่อนเปิดการประชมุสามญั หรือวิสามญั 

 ข้อ 51  การประชมุสามญั หรือวสิามญั  ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชมุเกินกวา่คร่ึงหนึง่ขององค์ประชมุทัง้หมดจงึจะ

เปิดประชมุได้ ในกรณีท่ีไมถ่งึคร่ึงหนึง่ขององค์ประชมุ  ให้สมาชิกในท่ีประชมุออกเสยีงรับรององค์ประชมุ โดยมเีสยีงไมน้่อย

กวา่  1 ใน 3  ของการประชมุนัน้ 

 ข้อ 52 ในกรณีท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่ของคณะกรรมการสโมสร  ไมเ่ข้าประชมุติดตอ่กนั 3 ครัง้  โดยไมแ่จ้งให้

เลขานกุารคณะกรรมการสโมสรทราบ  ให้เลขานกุารคณะกรรมการสโมสรนําเร่ืองเสนอตอ่นายกสโมสร  เพ่ือพิจารณาถอด

ถอนออกจากตาํแหนง่  แล้วทําการเลอืกตัง้  หรือแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้ามารับหน้าท่ีแทนตอ่ไป 

 ข้อ 53  ในกรณีท่ีบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะกรรมการสโมสรไมส่ามารถเข้าประชมุได้  จะต้องแจ้งบนัทกึเหตผุล

ให้เลขานกุารคณะกรรมการสโมสร ลว่งหน้าอยา่งน้อย  1 วนั 

 

หมวดที่  15 

การเงนิ 
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 ข้อ  54  การเบิกจา่ยเงินของกรรมการสโมสรให้เบิกจา่ยได้ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินวิทยาลยั 

 ข้อ  55  รายได้ของสโมสรนกัศกึษา คือ 

55.1 เงินงบประมาณจากวิทยาลยั 

55.2 เงินบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไข 

55.3 ทนุอดุหนนุเพ่ิมเติมท่ีทางสโมสรจดัให้ 

ข้อ 56  รายได้ของสโมสรจากเงินงบประมาณวิยาลยั ให้ฝ่ายการเงินของวิทยาลยัเป็นผู้เก็บรักษา 

ข้อ 57  รายได้ของสโมสรจากเงินบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไข  และทนุอดุหนนุจดัหาเพ่ิมเติม  ให้เหรัญญิกสโมสร

เป็นผู้ รักษา  โดยฝากธนาคารในนามสโมสรและต้องให้อธิการรับทราบ 

ข้อ  58  การเบิกจา่ยเงิน 

58.1 การลงนามอนมุตัเิบิกจ่ายตามงบประมาณจากวิทยาลยั  ให้นายกสโมสรและเหรัญญิกเสนอตอ่

อธิการ เพ่ือพิจารณาเบิกจ่าย 

58.2 การลงนามอนมุตัจิ่ายเงินบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไข และเงินอดุหนนุท่ีกรรมการสโมสรจดัหาให้ 

ให้อยูใ่นอํานาจของนายสโมสรและเหรัญญิก 

ข้อ  59  ให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายในและพสัดขุองสโมสร  อยา่งน้อยปีละครัง้  โดยบคุคลท่ีอธิการ

แตง่ตัง้ขึน้ 

ข้อ  60  โครงการดําเนินงานใดท่ีได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้ รับผิดชอบโครงการดาํเนินงานรายงานการใช้

จ่ายเงิน  และสง่รายงานผลการดาํเนินงานให้วิทยาลยัทราบภายใน  15 วนั หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมนัน้แล้ว 

หมวดที่  16 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวทิยาลัยกับสโมสร 

 ข้อ  61  สโมสรอยูใ่นความดแูลรับผิดชอบของรองอธิการฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

 ข้อ  62  การดําเนินงานของสโมสร  อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

 ข้อ  63  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศกึษา  มีอํานาจเสนอให้วิทยาลยัแตง่ตัง้อาจารย์ประจําเป็นท่ีปรึกษาของ

หนว่ยงานตา่ง ๆ ในสโมสรตามความเหมาะสม  เพ่ือให้คําแนะนําและดแูลการดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

โดยมิให้เป็นการขดัตอ่ระเบียบ  ประกาศ หรือคาํสัง่ของวิทยาลยัตลอดจนป้องกนัมิให้มีการกระทําใด ๆ อนัเป็นการเสือ่ม

เสยีตอ่วิทยาลยั 

 ข้อ  64  คณะอนกุรรมการแตล่ะฝ่าย  มีอาจารย์ประจําเป็นท่ีปรึกษาอยา่งน้อย 1  คน ท่ีปรึกษาแตล่ะคนทําหน้าท่ี

ได้ไมเ่กิน  1 ฝ่าย 

 ข้อ 65  วิทยาลยัมีอํานาจท่ีจะสัง่งดกิจกรรมใด ๆ ท่ีเห็นวา่ไมเ่หมาะสม 
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หมวดที่ 17 

การแก้ไขเพิ่มเติม 

 ข้อ 66  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  หรือยกเลิกระเบียบนี ้ อาจกระทําได้โดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นกัศกึษาของวิทยาลยั  หรือคณะกรรมการสโมสรลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด และให้เสนอเป็นร่างระเบียบฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลกิข้อบงัคบันีต้อ่วิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 

 ข้อ 67  ให้อธิการเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้   และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสัง่   หรือ กําหนดแนวปฏิบตัิ      

เพ่ือให้การปฏิบตัิเป็นไปโดยเรียบร้อย  บรรลเุจตนารมณ์ของระเบียบนี ้

   

ประกาศ   ณ  วนัท่ี  1  มีนาคม  2532 

 

 

              

              (ดร.ศภุชยั  พานิชภกัดิ)์ 

               นายกสภาวิทยาลยัโยนก 
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   ประกาศมหาวทิยาลยัเนช่ัน 

   เร่ือง  แนวปฏิบัตว่ิาด้วยการสอบ 

   ************* 

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการสอบของนกัศึกษา   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   และมีประสิทธิภาพ    อาศยัอาํนาจตามความใน

มาตรา 43 (1) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  จึงเห็นสมควรกาํหนด

แนวปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบ  ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาตอ้งแต่งกายใหถ้กูตอ้งตามระเบียบมหาวิทยาลยัเนชัน่ วา่ดว้ยเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษา 

2. นกัศึกษาตอ้งนาํบตัรประจาํตวันกัศึกษาไปแสดงทุกคร้ัง กรณีไม่มีบตัรประจาํตวันกัศึกษา นกัศึกษาสามารถใช้

บตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหแ้ทนได ้นกัศึกษาท่ีไม่มีบตัรประจาํตวันกัศึกษา หรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกให ้     

กรรมการคุมสอบไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ 

3. นกัศึกษาท่ีไปถึงหอ้งสอบหลงัจากเร่ิมดาํเนินการสอบไปแลว้เกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิเขา้หอ้งสอบ  และไม่

อนุญาตใหน้กัศึกษาออกจากหอ้งสอบก่อนเวลา  30  นาที นบัตั้งแต่กาํหนดเวลาเร่ิมการสอบ 

4. นกัศึกษาตอ้งนัง่สอบตามเลขท่ีนัง่ท่ีกรรมการคุมสอบจดัไวใ้ห ้

5. นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบอยา่งเคร่งครัดและลงลายมือช่ือเขา้สอบ และรับทราบแนว

ปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบ 

6. นกัศึกษาจะตอ้ง ไม่นาํตาํรา หนงัสือ บนัทึกขอ้ความ อุปกรณ์ช่วยคิดคาํนวณหรือวสัดุอุปกรณ์ใด ๆ เขา้ไปในหอ้ง

สอบ เวน้แต่กรรมการคุมสอบอนุญาตตามท่ีอาจารยป์ระจาํวิชากาํหนดในขอ้สอบ  กรณีท่ีนกัศึกษานาํ

โทรศพัทมื์อถือ หรือเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารมาดว้ย  จะตอ้งปิดเคร่ืองและวางไวใ้นท่ีท่ีกรรมการคุมสอบกาํหนด   

นกัศึกษาท่ีฝ่าฝืนถือวา่ส่อทุจริตในการสอบ 

7. กรณีท่ีนกัศึกษานาํตาํรา หนงัสือ บนัทึกขอ้ความ อปุกรณ์ช่วยคิดคาํนวณ วสัดุอุปกรณ์ใด ๆ โทรศพัทมื์อถือ  หรือ

เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารเขา้ไปในหอ้งสอบและใชใ้นการสอบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ถือวา่ทุจริตในการสอบ 

8. ในระหวา่งการสอบ หา้มนกัศึกษาพดูหรือส่งสัญญาณกบัผูอ่ื้น  ดูหรือคดัลอกคาํตอบจากผูอ่ื้น หรือยอมใหผู้อ่ื้นดู  

หรือคดัลอกคาํตอบของตน หากมีขอ้สงสยัใด ๆ เก่ียวกบัขอ้สอบใหส้อบถามจากกรรมการคุมสอบ  นกัศึกษาท่ีฝ่า

ฝืนถือวา่ทุจริตในการสอบ 

9. นกัศึกษาท่ีกระทาํการอนัส่อทุจริตในการสอบ หรือทุจริตในการสอบรายวิชาใด  จะไดรั้บผลการเรียน F ใน

รายวิชานั้น และพกัการเรียน 1 ภาคการศึกษา 

10. ใหย้กเลิกประกาศหรือแนวปฏิบติัใดท่ีขดัแยง้กบัประกาศน้ี และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 

 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 23  มกราคม   2556 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษอิ์นทร์ รักอริยะธรรม)  

               อธิการบดี 
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ประกาศ มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

เร่ือง หลกัเกณฑ์การทดสอบความเช่ียวชาญด้านภาษาองักฤษ (English Proficiency Test) 

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

 เพ่ือใหก้ารทดสอบความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ  ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกหลกัสูตรเป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลยัจึงกาํหนดหลกัเกณฑ ์ การทดสอบความเช่ียวชาญดา้น

ภาษาองักฤษ (English Proficiency Test) ดงัน้ี 

 1. ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวิทยาลยัเนชัน่  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารทดสอบความเช่ียวชาญ          ดา้น

ภาษาองักฤษ (English Proficiency Test)” 

 2. ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 

 3. นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกหลกัสูตร จะตอ้งสอบไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 70  

จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ (English Proficiency Test)  

 4. มหาวิทยาลยัจะออกหนงัสือรับรองผลการสอบเม่ือนกัศึกษาสอบผา่นเกณฑ ์

 5. แนวปฎิบติัการทดสอบความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ (English Proficiency Test) ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

  5.1 มหาวิทยาลยักาํหนดใหมี้การทดสอบความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ (English Proficiency Test) 

ทุกภาคการศึกษา โดยกาํหนดวนัสอบพร้อมกบัการสอบปลายภาค ของแต่ละภาคการศึกษา 

  5.2ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผ่านนกัศึกษาจะตอ้งเขา้สอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบ โดยมุ่งท่ีจะพฒันาผล

ของการสอบในแต่ละคร้ัง  
  5.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและยงัไม่ผ่านการทดสอบ นกัศึกษาสามารถแสดงผลการ

เรียนรู้ หรือความรู้ความเช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษ หรือ พฒันาการของการเรียนรู้ จาก 

   5.3.1 ผลการทดสอบจากขอ้สอบมาตรฐานท่ีสอบโดยสถาบนัการศึกษาอ่ืน    ท่ีมีการแสดงผล

คะแนนเทียบเท่ากบัคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่          ท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

    1) ผลการทดสอบ Paper based TOEFL ไม่นอ้ยกวา่ 400 หรือ 

    2) ผลการทดสอบ IELTS ไม่นอ้ยกวา่ 4.0 หรือ 

    3) ผลการทดสอบ TOEIC ไม่นอ้ยกวา่ 625     หรือ 

    5.3.2 Portfolio ท่ีแสดงการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ หรือ 

   5.3.3 หลกัฐานแสดงการผา่นการศึกษา อบรม ภาษาองักฤษ  หรือ 
 

 
 

    มหาวิทยาลยัเนชัน่  444 ถ.วชิราวธุดาํเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลาํปาง 52000 โทรศพัท ์0-5426-5170-6 โทรสาร 0-5426-5184 http://nation-u.com 
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   5.3.4 หลกัฐานท่ีแสดงถึงการเรียนรู้ดา้นภาษาองักฤษ โดยการศึกษา คน้ควา้ เพ่ิมเติม   ดว้ยตนเอง 

   

  5.4 นกัศึกษาสามารถยื่นผลการเรียนรู้ตามขอ้ 5.3.1 – 5.3.4 ได ้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1                    

ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  28  กนัยายน  2555  

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษอิ์นทร์  รักอริยะธรรม) 

อธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2556 
 



       Nation University     
                                                          

 

-  310 - 

 

 

 

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี เพ่ือดูพัฒนาการในดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดสอบปละ 2 ครั้ง ในวัน

สุดทายของการสอบปลายภาค ของแตละภาคการศึกษา หรือตามปฏิทินการศึกษากําหนด ซ่ึงรายละเอียด 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 ใชเวลาสอบท้ังสิ้น  2 ชม. 

 

 รายละเอียดแตละสวนขอสอบมีดังนี้  

 

Section 1 (45 minutes)   Listening Comprehension 

    Part 1: Photographs   10  questions 

    Part 2: Question-Response  30  questions 

    Part 3: Conversations   30  questions 

    Part 4: Talks    30  questions 

Section 2 (75 minutes)    Reading 

    Part 5: Incomplete Sentences  40  questions 

    Part 6: Text Completion  12 questions 

    Part 7: Reading Comprehension 

     -Single passages  28  questions  

     - Double passages  20 questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบภาษาอังกฤษ  (Progress test) 
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ตารางคะแนน  (Adapted from Oxford University Press) 
No. of 

item 
Converted Score 

No. of  

item 
Converted Score 

No. of 

item 
Converted Score 

No. of 

item 
Converted Score 

Correct 

Items 
Listening Reading 

Correct 

Items 
Listening Reading 

Correct 

Items 
Listening Reading 

Correct 

Items 
Listening Reading 

0 5 5               

1 5 5 26 125 125 51 265 285 76 410 400 
2 5 5 27 130 130 52 270 290 77 410 405 
3 5 5 28 140 140 53 274 295 78 415 410 

4 5 5 29 150 145 54 280 300 79 420 415 
5 5 5 30 160 150 55 285 305 80 425 420 
6 10 5 31 170 155 56 290 310 81 430 425 
7 20 5 32 180 160 57 300 310 82 435 430 
8 30 5 33 185 170 58 305 315 83 440 435 
9 40 5 34 190 180 59 310 315 84 445 440 

10 45 10 35 200 190 60 315 320 85 450 445 
11 50 15 36 210 200 61 320 325 86 455 450 
12 55 20 37 220 210 62 325 330 87 460 455 
13 60 25 38 225 220 63 330 335 88 465 460 
14 65 30 39 230 225 64 340 340 89 470 465 
15 70 35 40 235 230 65 345 345 90 480 470 
16 75 40 41 240 235 66 350 350 91 485 475 
17 80 45 42 240 240 67 360 355 92 490 480 
18 85 50 43 245 245 68 365 360 93 490 485 
19 90 60 44 245 250 69 370 365 94 495 490 
20 95 70 45 250 255 70 380 370 95 495 495 
21 100 80 46 250 260 71 385 375 96 495 495 
22 105 90 47 255 265 72 390 380 97 495 495 
23 110 100 48 255 270 73 395 385 98 495 495 
24 115 110 49 260 275 74 400 390 99 495 495 

25 120 120 50 260 280 75 405 395 100 495 495 
 

คะแนนรวมท้ังส้ิน 990 คะแนน แบงเปน 8 Levels โดยสัดสวนคะแนนคิดเปน 100 % ดังตอไปนี้ 
 

English Progress Test (ตามเกณฑ) 

 คะแนน

ต่ําสุด (%) 

คะแนน

สูงสุด (%) 
ระดับ 

0 19 Level 1 

20 29 Level 2 

30 39 Level 3 

40 49 Level 4 

50 59 Level 5 

60 69 Level 6 

70 79 Level 7 

80 100 Level 8 

ระเบียบการทดสอบภาษาอังกฤษ  (Progress test)   

ตัวอยาง 

การคิดคะแนนเปรียบเทียบระดับ (Level) 

Listening 30 items  = 160 points 

Reading 61 items  = 325 points 

 รวมคะแนน  =  485 points 
 

คิดขอท่ีถูก  (91÷200) x100 = 45.5% 
 

ระดับท่ีไดคือ Level 4 
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 1. นักศึกษาทุกคนตองทําการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test)  รวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง ตลอด

หลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจัดทดสอบทุกสิ้นภาคการศึกษา  รวมปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 2. นักศึกษาทานใดหากสอบถึงระดับ 7 จะถือวาผาน (Pass with distinction) เปนผลใหนักศึกษา

ทานนั้นไมตองทําการทดสอบอีกโดยไมมีเง่ือนไข 

 3. เหตุผลหลักในการสอบ Progress test คือการดูพัฒนาการ ดังนั้นหากท้ัง 8 ครั้ง  นักศึกษาสอบไม

ผานถือวาไมผิดหลักการ แตตองมีพัฒนาการในการสอบทุกครั้ง หากผลรวมของท้ัง 8 ครั้ง ไมมีพัฒนาการ กอน

จบหลักสูตรนักศึกษาตองเขาอบรมการเรียนภาษาและมีผลสอบยืนยัน หรือใบรับรองวาผานหลักสูตรนั้นๆ 

จํานวนชั่วโมงหลักสูตรท่ีเขาอบรมอยางนอย 45 ชม.  

 4. หากนักศึกษาขาดสอบในแตละครั้งตองนําใบรับรองการอบรม หรือใบผานหลักสูตรการอบรมนั้นๆ

มายื่นเพ่ือทดแทนการขาดสอบ จํานวนชั่วโมงการอบรมอยางนอย 45 ชม. ซ่ึงจํานวนการอบรม 45 ชม. ในการ

อบรม ทดแทนการขาดสอบได 1 ครั้ง หรือสามารถนําผลทดสอบภาษาอ่ืนๆ มายื่นได (ดูขอ 7และ 8) 

 5. ใบประกาศการอบรมหรือใบรับรองการอบรม สามารถรวมชั่วโมงได ในกรณีท่ีการอบรมแตละครั้ง 

จํานวนชั่วโมงไมถึง 45 ชม. แตตองเปนภาคการศึกษาเดียวกัน 

 6. หากนักศึกษาไมทําการเขาอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือทําการทดแทนการสอบท่ีขาดไป สามารถเก็บ

ชั่วโมงกิจกรรมทางดานภาษาอังกฤษท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน โดยลงบันทึกชั่วโมงในสมุดการเรียนรูทางดาน

ภาษา จํานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาอยางนอย 45 ชม. เทียบเทากับการขาดการทดสอบได 1 ครั้ง 

 7. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนๆ ท่ีสามารถยื่นทดแทนได คือ CU-TEP, TU-GET, 

TOEIC, TOEFL หรือ IELTS เทานั้น 

 8. หากนักศึกษาท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนๆ ตามรายละเอียดดานลาง สามารถ

นํามายื่นเพ่ือทําการยกเวนในการสอบ Progress Test ได โดยถือวาผานโดยไมมีเง่ือนไข 

  TOEIC     700  คะแนนข้ึนไป 

  TOEFL paper  550  คะแนนข้ึนไป 

  TOEFL CBT  183 คะแนนข้ึนไป 

  TOEFL IBT  79 คะแนนข้ึนไป 

  CU-TEP   90 คะแนนข้ึนไป 

  TU-GET   700 คะแนนข้ึนไป 

  IELTS   6.5 คะแนนข้ึนไป 

9. การทดสอบภาษาอังกฤษ  (Progress test)  ไมมีผลตอการสําเร็จการศึกษาแตอยางใด  แตหาก

นักศึกษาไมปฏิบัติตามเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) เม่ือสําเร็จการศึกษา  ในใบแสดงผล

การศึกษา (Transcript) จะปรากฎผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) วา “ไมผาน” 
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การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของนักศึกษา 

และการสมัครเข้ารับการศึกษาวิชาทหาร 

……………………………………………………. 
 

 นกัศกึษาท่ีมีอายคุรบเกณฑ์ท่ีจะเข้ารับราชการทหาร  และจะขอผอ่นผนัการเข้ารับราชการทหาร ต้องมีคณุสมบตัิ

และปฏิบตัิ ดงันี ้

1. เป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาภาคปกต ิ ตัง้แตแ่รกเข้า 

2. มีอายไุมเ่กิน  26 ปี (นบัถึงวนัท่ีจะถกูคดัเลอืก) 

3. กรอกแบบฟอร์มตามแบบท่ีวิทยาลยักําหนด 

4. ยื่นคําร้องแจ้งความจํานงขอผอ่นผนัการเข้ารับราชการทหารโดยแนบหลกัฐาน ส.ด.9  จํานวน  3 ฉบบั  

สาํเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  3 ฉบบั  มอบตอ่ฝ่ายกิจการนกัศกึษาก่อน วนัท่ี  1  สงิหาคม  ของทกุปี   เมื่อยื่น

เร่ืองราวการขอผอ่นผนัการเข้ารับราชการทหารแล้ว   นกัศกึษาจะต้องปฏิบตัิ  ดงันี ้

1) ไปรับมอบหมายเกณฑ์การเข้ารับราชการทหารด้วยตนเอง  ณ  ท่ีวา่การเขต  หรือตามภมูิลาํเนาทหารท่ี

ตนสงักดั  ถ้าฝ่าฝืนจะมคีวามผิดตามกฎหมาย 

2) ไปรายงานตวัในวนัตรวจเลอืดตามหมายเรียกของทางการ  เช่นเดยีวกบับคุคลทัว่ไปทกุปี ระหวา่งท่ียงั

ศกึษาอยู ่ ถ้าฝ่าฝืนจะมคีวามผิดตามกฎหมาย 

3) สทิธิในการขอผอ่นผนัการเข้ารับราชการทหาร  จะไมม่ีผลบงัคบัเมื่อนกัศกึษาพ้นจากสภาพการเป็น

นกัศกึษาของวิทยาลยั 

4) เมื่อขอผอ่นผนัการเข้ารับราชการทหารกบัทางวิทยาลยัไว้แล้วนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษาหรือลาออกจาก

การเป็นนกัศกึษาหรือพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาของวิทยาลยั นกัศกึษาจะต้องยกเลกิการขอผอ่นผนักบั

ทางวิทยาลยัทนัที 
 

คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้ารับการศึกษาวิชาทหาร  มีดังนี ้

1. ต้องเป็นผู้สาํเร็จการศกึษาขัน้  ม.ศ.3,  ม.ศ.5  หรือ ม.6  ซึง่มีผลการสอบไลไ่มน้่อยกวา่  60%  หรือ  2.00 

ของคะแนนสะสมเฉลีย่ เมื่อใช้ระบบหนว่ยกิต 

2. เป็นชายโสด  มีสญัชาตเิป็นไทย 

3. มีอายตุัง้แตส่บิห้าปีขึน้ไป  จนถึงยี่สบิสองปีบริบรูณ์ 

4. ไมเ่ป็นทหารกองประจําการ  หรือทหารประจําการ 

5. ไมพ้่นราชการทหาร  ประเภท  1  และ  2 

6. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีไมค่ณุวฒุิจะเป็นทหารตามท้องท่ี  ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี  6  พ.ศ.2498 

7. สมคัรใจเข้าฝึกวิชาทหาร 

8. ยอมรับเง่ือนไข  และปฏิบตัิตามระเบียบท่ีกรมการรักษาดินแดนกําหนด  เช่น 

ก. การแตง่กาย  นกัศกึษาวิชาทหารเก่าเรียนซํา้ชัน้  ต้องแตง่เคร่ืองแบบนกัศกึษาวิชาทหาร ขดัโลหะ   

   ตดัผมสัน้แตง่กายเรียบร้อยในวนัสมคัร 

  ข. การตดัผม 

  ค. การเช่ือฟังและปฏิบตัิตามคาํสัง่ 

9. ถ้าเป็นผู้สาํเร็จ ม.ศ.5  หรือ ม.6  จะต้องสาํเร็จจากโรงเรียนท่ีไมม่กีารฝึกวชิาทหาร 

10. ต้องเป็นนกัศกึษาของวิทยาลยัท่ีมีการฝึกวิชาทหาร 
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หลักฐานการสมัครเข้ารับการศึกษาวชิาทหาร 

1. สาํเนาใบสทุธิ  หรือประกาศนียบตัร  หรือใบรับรองการศกึษาวา่สาํเร็จ  ม.6  หรือ ปวช. จาสถาบนัการศกึษา

เดิม 1  ฉบบั  ใบประกาศนียบตัรของผู้ เข้าสอบประเภทบคุคลทัว่ไป  ต้องให้ผู้สมคัรนําประกาศนียบตัรไปให้

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบของกระทรวงศกึษาธิการบนัทกึลงคะแนนและคิดเป็นร้อยละไว้ด้านหลงั

ประกาศนียบตัร  โดยลงช่ือผู้ รับรองและตําแหนง่ 

2. ใบรับรองแพทย์ท่ีกรมแพทย์ของ รด.ออกให้ 1 ฉบบั แพทย์ของ รด.จะเป็นผู้ออกให้ในวนัสมคัร 

3. สาํเนาทะเบียนบ้านเฉพาะตวัคนเดียว  ซึง่มกีารรับรองสาํเนาโดยนายทะเบียนท้องถ่ินถ้าเป็นการถา่ยเอกสาร

ต้องมีนายทหารรับรอง 

4. สาํเนาใบสาํคญัทหารกองเกิน (ส.ด.9)  1 ฉบบั 

5. ผู้ ท่ีมีการย้ายภมูิลาํเนาทหาร ต้องมีใบสาํเนาแจ้งย้าย  (สด.10)  1 ฉบบั 

6. สาํเนาหลกัฐานการเปลีย่นช่ือ ช่ือสกลุ (ถ้าม)ี  1 ฉบบั 

7. ผู้สมคัรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ต้องมีบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองให้คํายินยอมเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  ลงในท้าย

ใบสมคัร 

8. รูปถ่ายขนาด  1” x  1”  จํานวน  6  รูป 

9. ต้องให้หวัหน้าสถานศกึษารับรองความประพฤติ  โดยกรอกไว้ท้ายใบสมคัรพร้อมด้วยประทบัตราของ

วิทยาลยั  จงึจะสมบรูณ์ 

10. ให้นกัศกึษาขอใบรับสมคัรจากสถาบนัของตน  แล้วกรอกข้อความตามท่ีเป็นจริงด้วยตนเอง พร้อมกบัแนบ

เอกสารหลกัฐานประกอบท่ีสมบรูณ์ยื่นตอ่เจ้าหน้าท่ีรับสมคัรของนกัศกึษานัน้  ผู้ กํากบันกัศกึษาวชิาทหาร

จะต้องเสนอให้หวัหน้าสถานศกึษา  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย เซ็นรับรองและประทบัตราของวิทยาลยัทกุครัง้

ด้วย 

11. เมื่อเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลกัฐานการสมคัรถกูต้องแล้ว  ให้ผู้ เซ็นรับรองเอกสารการสมคัรลงนามรับรองท้าย

ใบสมคัร  แล้วมอบให้ผู้สมคัรนําไป 

 

 

 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 

ตดิต่อสอบถามได้ที่ 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา  ชัน้ 1  อาคารบริหารธุรกจิ  ชุมพล พรประภา 
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มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 

Nation University 

 

จัดทําโดย 
สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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