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มหาวิทยาลัยเนชั่น
(Nation University)
ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกวา “วิทยาลัยโยนก” ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปด
การเรียนการสอน ตั้งแตป พ.ศ. 2531 ดําเนินการโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ไดรับ
อนุ ญ าตให เ ปลี่ ย นประเภทจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา จาก “วิ ทยาลั ย โยนก” เป น
“มหาวิทยาลัยโยนก”
มหาวิ ทยาลั ย เนชั่ น เป น สถาบั น อุดมศึกษาเอกชนแหงแรกของจังหวัดลําปางที่ผ ลิตบัณฑิตที่ มี
คุณภาพใหแกสังคมดวยกระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาเปนนักคิด ใฝรู ทั้งในดานวิชาการ
และการประยุกตใชกับกิจกรรม ฝกฝนใหนักศึกษามีประสบการณจริงสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติ
หนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีภูมิทัศนที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อ
ตอการเรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเปน “อุทยานการศึกษา” อีกทั้ง ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
ตาง ๆ อาทิ หอสมุด หอพักชาย หญิง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร
(ฝกปฏิบัติการถายทอดโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง) และศูนยภาษานานาชาติ
กระทั่ง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาอนุญาตให มหาวิทยาลัยโยนก ตั้งอยู ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยเนชั่น” จนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยเปดสอนมาแลว
เปนระยะเวลา 27 ป (2531-2557) มีผูสําเร็จการศึกษาแลวมากกวา 6,997 คน แบงเปนระดับปริญญาตรี
5,803 คน และระดับปริญญาโท 1,194 คน

ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
มหาวิทยาลัย มีความเชื่อมั่นวาคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นขึ้นอยูกับปญญา ความรู และความเอื้อ
อาทร ที่มีตอกันระหวางมวลมนุษยชาติ ดังปรัชญาที่วา “ ปญญาพัฒนาชาติ ”
ปณิธาณ
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุง มั่นในการสรางสรรคบัณฑิตที่มีทักษะที่จําเปนในชวงทศวรรษหนา เพื่อ
การเปนประชากรโลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพ ดวยการเรียนการสอนที่เนนผล (Outcome –
Based Learning) เปนสําคัญใหการอบรมและฝกฝนที่เนนวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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เอกลักษณของมหาวิทยาลัย

• เรียนกับมืออาชีพ
• บัณฑิตจิตอาสา

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

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

: มหาวิทยาลัยเนชั่น

อักษรยอภาษาไทย

: มนช.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Nation University
อักษรยอภาษาอังกฤษ : NTU

สัญลักษณ : มหาวิทยาลัยเนชั่น

สีน้ําเงิน

หมายถึง

ชาติ

รูปโล

หมายถึง

เกียรติยศศักดิ์ศรี

N

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

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

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

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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คณะและสาขาวิชาที่เปดสอน
ระดับปริญญาตรี
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
2. คณะนิเทศศาสตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
4. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
5. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท
1. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
1. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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ปฏิทินการศึกษาปการศึกษา 2557
ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรม / วันหยุดประจําป

กําหนดการ

1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
บัดนี้ถึงวันศุกรที่ 15 สิงหาคม 2557
2. วันพบอาจารยที่ปรึกษา , อาจารยผสู อน และ คณบดี
วันจันทรที่ 18 - วันศุกรที่ 22 สิงหาคม 2557
3. วันลงทะเบียนเรียน
วันอังคารที่ 19 - วันศุกรที่ 22 สิงหาคม 2557
4. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
วันเสารที่ 23 สิงหาคม 2557
5. วันเปดภาคเรียน
วันจันทรที่ 25 สิงหาคม 2557
6. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)
วันจันทรที่ 25 - วันศุกรที่ 29 สิงหาคม 2557
วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน
7. วันสุดทายของการแจงเปลี่ยนผลการเรียนจากสัญลักษณ " I " เปนระดับคะแนน
วันจันทรที่ 8 กันยายน 2557
8. วันไหวครู
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557
9. วันยื่นคํารองแจงสําเร็จการศึกษา
วันจันทรที่ 22 กันยายน - วันจันทรที่ 6 ตุลาคม 2557
10. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
11. วันพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดตอ
วันศุกรที่ 26 กันยายน 2557
12. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหงานทะเบียนฯ
วันศุกรที่ 10 ตุลาคม 2557
13. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค
วันจันทรที่ 13 - วันอาทิตย 19 ตุลาคม 2557
14. วันสอบกลางภาค
วันจันทรที่ 20 ตุลาคม - วันจันทรที่ 27 ตุลาคม 2557
15. วันหยุดประจําป วันปยมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557
16. วันสุดทายของการลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อเขารวมพิธีประสาทปริญญาบัตร
วันศุกรที่ 31 ตุลาคม 2557
17. วันสุดทายของการเลือกสาขาวิชา ยายสาขาวิชา ยายคณะ
วันศุกรที่ 14 พฤศจิกายน 2557
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาไดสัญลักษณ " W "
18. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหงานทะเบียนฯ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
19. วันหยุดประจําป วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
วันศุกรที่ 5 ธันวาคม 2557
20. วันวิชาการ
วันเสารที่ 6 - วันอาทิตยที่ 7 ธันวาคม 2557
21. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค
วันจันทรที่ 8 - วันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2557
22. วันหยุดประจําป วันรัฐธรรมนูญ
วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557
23. วันสุดทายของการเรียน
วันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2557
24. วันสอบปลายภาค
วันจันทรที่ 15 - วันศุกรที่ 19 ธันวาคม 2557
25. วันสอบ English Proficiency Test ; วันสอบ IT : Computer for Working
วันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2557
26. วันสอบเทียบความรู (เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต)
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
27. วันวิพากษผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี)
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
28. วันหยุดประจําป วันสิ้นป
วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557
29. วันหยุดประจําป วันขึ้นปใหม
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558
30. วันสุดทายของการสงผลการเรียน
วันศุกรที่ 2 มกราคม 2558
31. วันประกาศผลการเรียน
วันศุกรที่ 9 มกราคม 2558
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ระดับปริญญาตรี
กิจกรรม / วันหยุดประจําป

ภาคเรียนที่ 2
กําหนดการ

1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
บัดนี้ถึงวันศุกรที่ 9 มกราคม 2558
2. วันพบอาจารยที่ปรึกษา , อาจารยผสู อน และ คณบดี
วันจันทรที่ 12 - วันศุกรที่ 16 มกราคม 2558
3. วันลงทะเบียนเรียน
วันอังคารที่ 13 - วันศุกรที่ 16 มกราคม 2558
4. วันเปดภาคเรียน
วันจันทรที่ 19 มกราคม 2558
วันจันทรที่ 19 มกราคม - วันศุกรที่ 23 มกราคม
5. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)
วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน
6. วันประสาทปริญญาบัตร
วันจันทรที่ 26 มกราคม 2558
7. วันสุดทายของการแจงเปลี่ยนผลการเรียนจากสัญลักษณ " I " เปนระดับคะแนน
วันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ 2558
8. วันยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
วันจันทรที่ 9 - วันจันทรที่ 23 กุมภาพันธ 2558
9. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ 2558
10. วันพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดตอ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ 2558
11. วันหยุดประจําป วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558
12. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหงานทะเบียนฯ
วันศุกรที่ 6 มีนาคม 2558
13. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค
วันจันทรที่ 9 - วันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 2558
14. วันสอบกลางภาค
วันจันทรที่ 16 - วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2558
15. วันหยุดประจําป วันจักรี
วันจันทรที่ 6 เมษายน 2558
16. วันสุดทายของการเลือกสาขาวิชา ยายสาขาวิชา ยายคณะ
วันศุกรที่ 10 เมษายน 2558
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาไดสัญลักษณ " W "
17. วันหยุดประจําป วันสงกรานต
วันจันทรที่ 13 - วันพุธที่ 15 เมษายน 2558
18. วันปจฉิมนิเทศนักศึกษา
วันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2558
วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบปลายภาค ใหงานทะเบียนฯ
19. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค
วันจันทรที่ 4 พฤษภาคม - วันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2558
20. วันหยุดประจําป วันฉัตรมงคล
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
21. วันสุดทายของการเรียน
วันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2558
22. วันสอบปลายภาค
วันจันทรที่ 11 - วันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2558
23. วันหยุดประจําป วันพืชมงคล
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
24. วันสอบ English Proficiency Test ; วันสอบ IT : Computer for Working
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
25. วันสอบเทียบความรู (เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต)
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
26. วันวิพากษผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี)
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
27. วันสุดทายของการสงผลการเรียน
วันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2558
28. วันประกาศผลการเรียน
วันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2558
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ภาคฤดูรอน
กิจกรรม / วันหยุดประจําป

1. วันพบอาจารยที่ปรึกษา , อาจารยผสู อน และ คณบดี
2. วันลงทะเบียนเรียน
3. วันเปดภาคเรียน
4. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)
วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน
5. วันยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา
6. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค
7. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหงานทะเบียนฯ
8. วันสอบกลางภาค
9. วันสุดทายของการเลือกสาขาวิชา ยายสาขาวิชา ยายคณะ
วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาไดสัญลักษณ " W "
10. วันหยุดประจําป วันอาสาฬหบูชา
11. วันหยุดประจําป วันเขาพรรษา
12. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค
13. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบปลายภาค ใหงานทะเบียนฯ
14. วันสุดทายของการเรียน
15. วันหยุดประจําป วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
16. วันสอบปลายภาค
17. วันวิพากษผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี)
18. วันสุดทายของการสงผลการเรียน
19. วันประกาศผลการเรียน

กําหนดการ
วันพุธที่ 10 - วันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2558
วันพฤหัสบดีที่ 11 - วันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2558
วันจันทรที่ 15 มิถุนายน 2558
วันจันทรที่ 15 - วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
วันจันทรที่ 29 มิถุนายน - วันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 2558
วันจันทรที่ 6 - วันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2558
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
วันจันทรที่ 13 - วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558
วันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
วันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2558
วันอังคารที่ 4 - วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2558
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558
วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558

งานทะเบียนและประมวลผล
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ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2557
ระดับปริญญาโท
กิจกรรม / วันหยุดประจําป

กําหนดการ

1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รหัส 57)
2. วันพบอาจารยที่ปรึกษา , อาจารยผสู อน และ คณบดี เพื่อลงทะเบียน ครั้งที่ 1
3. วันลงทะเบียนเรียน รหัส 57 ครั้งที่ 1
4. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
5. วันเปดภาคเรียน รหัส 57
6. วันยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา (รหัส 56)
7. วันสอบประมวลความรูขอเขียน (รหัส 56)
8. วันหยุดประจําป วันปยมหาราช
9. วันสอบประมวลความรูปากเปลา (รหัส 56)
10. วันสุดทายของการลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อเขารวมพิธีประสาทปริญญาบัตร
11. วันสุดทายของการสงผลการสอบประมวลความรูป ากเปลา (รหัส56)
12. วันหยุดประจําป วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
13. วันวิชาการ
14. วันหยุดประจําป วันรัฐธรรมนูญ
15. วันพบอาจารยทปี่ รึกษา , อาจารยผสู อน และ คณบดี เพือ่ ลงทะเบียน ครั้งที่ 2
16. วันหยุดประจําป วันสิ้นป
17. วันหยุดประจําป วันขึ้นปใหม
18. วันลงทะเบียนเรียน รหัส 57 ครั้งที่ 2
19. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)
20. วันประสาทปริญญาบัตร
21. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันสุดทายของการสงผลการเรียน ครั้งที่ 1 (รหัส 57)
22. วันพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดตอ
23. วันหยุดประจําป วันจักรี
24. วันหยุดประจําป วันสงกรานต
25. วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาไดสญ
ั ลักษณ " W "
26. วันพบอาจารยทปี่ รึกษา , อาจารยผสู อน และ คณบดี เพือ่ ลงทะเบียนเรียนครั้ง
27.่ วันลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 3 รหัส 57
28. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)
29. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
30. วันพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดตอ
31. วันสุดทายของการสงผลการเรียน ครั้งที่ 2 (รหัส 57)

บัดนี้ถึงวันเสารที่ 16 สิงหาคม 2557
บัดนี้ ถึงวันศุกรที่ 22 สิงหาคม 2557
บัดนี้ ถึงศุกรที่ 22 สิงหาคม 2557
วันเสารที่ 23 สิงหาคม 2557
วันเสารที่ 30 สิงหาคม 2557
วันจันทรที่ 1 - วันจันทรที่ 15 กันยายน 2557
วันเสารที่ 11 - วันอาทิตยที่ 12 ตุลาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557
วันเสารที่ 25 ตุลาคม 2557
วันศุกรที่ 31 ตุลาคม 2557
วันจันทรที่ 3 พฤศจิกายน 2557
วันศุกรที่ 5 ธันวาคม 2557
วันเสารที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2557
วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557
วันเสารที่ 20 - วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557
วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557
วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558
วันศุกรที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558
วันศุกรที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558
วันศุกรที่ 26 มกราคม 2558
วันจันทรที่ 16 กุมภาพันธ 2558
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ 2558
วันจันทรที่ 6 เมษายน 2558
วันจันทรที่ 13 - วันพุธที่ 15 เมษายน 2558
วันเสารที่ 18 เมษายน 2558
วันเสารที่ 20 - วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
วันพุธที่ 1 - วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่ 16 - วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2558
วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2558
วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558
งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ 14 กุมภาพันธ 2557

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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รหัสประจําตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น
เริ่มใชปการศึกษา 2556
องคประกอบ การกําหนดรหัสประจําตัวนักศึกษา ใชตัวเลข 10 หลัก ดังนี้
หลักที่

5

6

0

3

1

0

1

1

2

3

4

5

6

7

_

0

_

0

1

8

9

10

ความหมายของตําแหนงประจําหลัก ดังนี้
หลักที่ 1 - 2 หมายถึง
ปพุทธศักราชที่เขาศึกษา (ใชตัวเลขทายสองตัวของป พ.ศ.)
หลักที่ 3 - 5 หมายถึง
คณะ/สาขาวิชา
01 = บริหารธุรกิจ
011 = บริหารธุรกิจ
012 = การบัญชี
013 = การจัดการ
014 = การตลาด
015 = การจัดการ(นานาชาติ)
02 = นิเทศศาสตร
021 = นิเทศศาสตร
022 = การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
023 = การจัดการสื่อใหม
03 = สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
031 = ภาษาอังกฤษธุรกิจ
032 = การทองเที่ยว
033 = รัฐประศาสนศาสตร
034 = นิติศาสตร
035 = ออกแบบผลิตภัณฑ
036 = การบริหารการศึกษา
037 = การบริหารทองถิ่น
06 = วิทยาศาสตรสุขภาพ
061 = สาธารณสุขศาสตร
08 = เทคโนโลยีสารสนเทศ
081 = ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
082 = วิทยาการคอมพิวเตอร
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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หลักที่ 6

หมายถึง

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

หลักที่ 7

หมายถึง

ศูนยการศึกษา
1 = ลําปาง
2 = บางนา

หลักที่ 8 - 10 หมายถึง

การเรียงลําดับ ชื่อ-สกุลตามจํานวนนักศึกษา
เริ่มตนที่ 001 - 999

ตัวอยาง

5

6

0

1

1

1

1

0 _ 0

_

1

ความหมาย นักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 56 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี
ศูนยการศึกษาลําปาง คนที่ 1
ตัวอยาง

5

6

0

2

1

3

1

0 _ 0

_

1

ความหมาย นักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 56 คณะนิเทศาสตร สาขาวิชาการจัดการสื่อใหม ระดับ
ปริญญาโท
ศูนยการศึกษาลําปาง คนที่ 1

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเนชั่น
27 มีนาคม 2556

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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งานทะเบียนและประมวลที่นักศึกษาควรรู
1. การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน ยกเวน นักศึกษาใหมในภาคเรียนแรกเขา
ศึกษาในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
1. การลงทะเบีย นเรี ย นนั กศึกษาจะตองลงทะเบี ยนเรีย นดว ยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
หลังกําหนด จะมีคาใชจาย จากการไมลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กําหนด วันละ 200 บาท
2. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
โดยอาจารยที่ปรึกษาตองลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในเอกสารการลงทะเบียนเรียน
3. ถารายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีวิชาบังคับกอน (Prerequisite) ซึ่งไดกําหนดไวใน
หลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและสอบวิชาบังคับกอนใหผาน (หรือไดรับอนุมัติจากคณบดีเปน
กรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได)
4. วิชาใดที่ไดรับอักษร I หรือ IP นักศึกษาไมตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ําอีก
5. จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได ในแตละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 และที่ 2
1.1 นักศึกษาปกติ ลงทะเบียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต
(ยกเวนรายวิชา ฝกงาน พลานามัย บรรณรักษศาสตร และการเตรียมการเพื่ออนาคต)
1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต
ภาคเรียนฤดูรอน
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
ทั้งนี้นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนมากกวาที่กําหนดไวได
6. การลงทะเบี ยนเรี ยนจะสมบูรณ ไดตอเมื่อ นักศึกษาไดชํ าระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัย
7. นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเปนวิชาพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได ถาอาจารยผูสอนและ
หัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอมเปนลายลักษณอักษร และไดยื่นหลักฐานตองานทะเบียนฯ
ทั้งนี้นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิต และคาธรรมเนียมในรายวิชานั้น ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผลการเรียน
ที่ไดจะบันทึกเปนตัวอักษร “V”
ขอแนะนําในการลงทะเบียน
1. ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในคูมือการศึกษาในแตละหลักสูตร และให
พบอาจารยที่ปรึกษาทุกครั้งกอนการลงทะเบียน
2. ใหนักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ของรายวิชาที่ตองลงทะเบียนเรียน โดยไมใหมีเวลาเรียน
เวลาสอบตรงกัน
3. ใหนักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งกอนการลงทะเบียนเรียน หรือ
เขาชั้นเรียน
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1. รับเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่อาจารยที่ปรึกษา
(บัตรลงทะเบียนเรียน (มนช.5), ตารางเรียน, ใบแสดงผลการศึกษา)

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

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

หมายเหตุ: นักศึกษาจะตองติดตอขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนใหครบทุกขั้นตอน ภายใน 1 วัน
มิฉะนั้น การขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนครั้งนี้จะถือเปนโฆษะ

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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4. การขอเพิกถอนรายวิชา
1. กระทําไดกอนสอบปลายภาค 4 สัปดาห สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ กอนสอบปลายภาค 2
สัปดาห สําหรับภาคฤดูรอน โดยจะบันทึกสัญลักษณ “W” ของรายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นในรายงานผล
การศึกษา
2. กรณีขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาที่กําหนดไว
2.1 กรณีนักศึกษาไมเจ็บปวย จะตองทําคํารองขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี ถาไมได
รับอนุมัติ นักศึกษาตองศึกษาวิชานั้นตอไป การขอเพิกถอนในกรณีนี้ ตองกระทํากอนการสอบปลายภาค
2.2 กรณีนักศึกษาเจ็บปวยในวันที่มีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได ตองมีใบรับรอง
แพทยมาแสดงเปนหลักฐานและไดรับอนุมัติจากคณบดี
2.3 กรณีนักศึกษาเขาชั้นเรียนนอยกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหคณบดีอนุมัติการ
เพิกถอนได โดยการรองขอของอาจารยผูสอนและความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ตองกระทํากอนการสอบ
ปลายภาค
2.4 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนหลังจากการขอเพิกถอนรายวิชาแลว ตองเหลือไมนอย
กวา 9 หนวยกิต และหรือ ในกรณีขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีกอน
ขั้นตอนการขอเพิกถอนวิชาเรียน
1.
2.
3.
4.

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

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

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

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
-

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

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

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

ผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
F

แตมคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
0.00

ผลคูณแตมคะแนน
12.00
10.50
9.00
7.50
6.00
0.00

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

แตมระดับคะแนนประจําภาค
GPA

=
=
=

ผลรวมผลคูณแตมคะแนน หาร จํานวนหนวยกิตรวม
45 หารดวย 18
2.50

ภาคเรียนที่ 2
วิชา

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

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

ผลการเรียน
C
D+
D
F
A
B+

แตมคะแนน
2.00
1.50
1.00
0.00
4.00
3.50

ผลคูณแตมคะแนน
6.00
4.50
3.00
0.00
12.00
10.50

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

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
CGPA

=
=
=

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

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

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

วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรที่มี
1. ความรูทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต และ
สามารถประยุกตองคความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรไปปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม
2. ความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผูอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับดี
4. คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)

:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

:
:

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

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)
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จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภาษา
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผา นกิจกรรม

ไมนอยกวา
140
ไมนอยกวา
34
14 หนวยกิต
11 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกนทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ไมนอยกวา
100
12 หนวยกิต

หนวยกิต

- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
- คณิตศาสตรดิสครีต
- สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร
- วิธีทางการคํานวณเชิงตัวเลข หรือความนาจะเปน

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

2.3 วิชาเลือก

54

หนวยกิต

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
15 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต

12

หนวยกิต

2.4 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
7 หนวยกิต
- แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต
- แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝกงาน 1 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชา
จากกลุมวิชาชีพเลือกจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
2.5 กลุมวิชาโท
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หนวยกิต ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. IPHI 100
4. LAWS 100
5. PSYC 100
6. SOCI 100
7. SOCI 101

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 1. นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่สอบไมผา นการทดสอบ IT Exam ใหเรียนวิชา COMP 300 เพิ่มเติม
โดยกําหนดใหผลการเรียนมีระดับคะแนนเปน S หรือ U และไมนับหนวยกิต
1. COMP 300 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer for Working)
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1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต
1. LEAC 100
2. LEEX 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Foundations of Computer Science)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I)
ตรรกะดิจิทัล (Digital Logic)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II)
โครงสรางขอมูล (Data Structures)
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 4. กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 12 หนวยกิต
1. CPSC 204
2. CPSC 205
3. CPSC 302
4. CPSC 341

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

คอมพิวเตอรกราฟกส (Computer Graphics)

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

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

3(2-2-5)

2.3 วิชาเลือก 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1. CPSC 331 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกตและดีไซนแพทเทิรน
(Object-Oriented Programming and Design Patterns)
2. CPSC 333 เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia Technology)
3. CPSC 334 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)
4. CPSC 335 การโปรแกรมแบบลูกขาย-แมขาย (Client-Server Programming)
5. CPSC 336 เทคโนโลยีการเชื่อมตอเครือขาย (Internetworking Technology)
6. CPSC 337 การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
7. CPSC 338 สถิติเพื่อการวิจยั (Statistics for Research)
8. CPSC 339 การวิจัยดําเนินงาน (Operation Research)
9. CPSC 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Website Design and Development)
10. CPSC 394 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (Computer Science Project I)
11. CPSC 401 การจัดการโครงงานซอฟตแวร (Software Project Management)
12. CPSC 431 การออกแบบระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System Design)
13. CPSC 432 ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย (Distributed Database Systems)
14. CPSC 433 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
15. CPSC 434 การจัดการเครือขาย (Network Management)
16. CPSC 436 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)
17. CPSC 437 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร (Computer Security Management)
18. CPSC 438 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
(Selected Topic in Computer Sciences I)
19. CPSC 439 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
(Selected Topic in Computer Sciences II)
20. CPSC 441 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science Seminar)
21. CPSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 (Computer Science Project II)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-0)
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2.4 วิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 7 หนวยกิต ใหเลือกศึกษา 1 กลุม จากกลุมวิชาตอไปนี้
 1. กลุมวิชาสหกิจศึกษา
1. CPSC 391 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)
2. CPSC 491 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

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

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

1(0-6-0)

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

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

CPSC 102
CPSC 202
CPSC 206
CPSC 301
CPSC 302

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

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

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

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

รหัสวิชา

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

รหัส

CPSC 301
CPSC 302
CPSC 303

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรูผานกิจกรรม
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

รวม

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

สถาปตยกรรมและองคประกอบ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
โครงสรางขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3
คณิตศาสตรดิสครีต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

รวม

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
วิศวกรรมซอฟตแวร
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
วิชาโท 1
วิชาโท 2

รวม

รหัสวิชา

CPSC 491

สหกิจศึกษา

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

19

รหัสวิชา

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

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

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 2
หนวยกิต
3
3
3
3
2
3
2

19

รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานขอมูล
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ปรัชญาเบื้องตน
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 3
หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

COMP 300
CPSC 304
CPSC 305
CPSC 391
CPSC 332

21

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 4
หนวยกิต
6

รวม
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6

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

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

รวม

หนวยกิต
3
3
2
1
3
1
2
2
2

19

หนวยกิต
3
3
3
3
2
2
3

19

หนวยกิต
2*
3
3
1
3
3
3
3

19

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

18
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝกงาน
นักศึกษาชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรูผานกิจกรรม
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

รวม

หนวยกิต
2
3
2
2
2
1
2
3
2

19

รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

รวม

หนวยกิต
3
3
2
1
3
1
2
2
2

19

นักศึกษาชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
โครงสรางขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3
คณิตศาสตรดิสครีต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

หนวยกิต
3
3
3
3
2
3
2

รวม

19

รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานขอมูล
การพัฒนาซอฟตแวรเชิงอ็อบเจกต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ปรัชญาเบื้องตน
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
2
2
3

19

นักศึกษาชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

CPSC 301
CPSC 302
CPSC 303

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
วิศวกรรมซอฟตแวร
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 1
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 2
วิชาโท 1

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

COMP 300
CPSC 304
CPSC 305
CPSC 392*
CPSC 332

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน * ไมนับหนวยกิต
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
ปญญาประดิษฐ
การฝกงานวิชาชีพ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3
วิชาโท 2

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

คอมพิวเตอรกราฟกส
จริยธรรมสําหรับผูประกอบวิชาชีพฯ
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 4
วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 5
วิชาโท 3
รวม

3
3
3
3
3
15
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วิชาเลือกดานวิทยาการคอมพิวเตอร 6
วิชาโท 4
วิชาโท 5
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
2*
3
3
1
3
3
3

16

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

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

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไก
ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ 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 Selfsufficiency Economy philosophy will be discussed.
IPHI 100

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

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

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

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

สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics) 2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองไทย 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
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.
ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง
พูด อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงขึ้น เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและ
รายละเอียดที่สําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนนฝกการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
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 โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล
To study effective techniques and methods of receptive (listening and
reading) and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of
vocabulary and proverbs, and formally complex grammar and structures with an emphasis
on correct and appropriate applications for up-to-date situations through critical thinking
skill
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ENGL 202

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

THAI 100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
2(1-2-4)
(Thai Language for Communication and Presentations)
ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองตาม
หลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟ ง กระบวนการสงสารผานรูปแบบการเขียน
การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับบุคคลตาม
โอกาส และสถานที่ กลวิธีการใชภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค

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

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
COMP 300 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (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
Condit
- This is a non-credit subject
- Students who have failed in IT exam must register this class in
the 3rd year (e-learning class only)
- This result of the course graded as S or U
This course explores applying computers for working, using word processing
programs, spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs.
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MATH 100

กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
2(2-0-4)
(Mathematical Logic in Daily Activity)
ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา
การประยุกตใชขอมูล 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 เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหา
เชิงตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
logical thinking and problem solving, thinking skill development and problem solving and
decision-making process.
SCIE 100

สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร สิ่ งแวดลอ ม การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ งแวดล อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต อ
ชีวิตประจําวันและการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถิ่นและสากล
The study of environmental science, the effect of environmental changing to
daily life, applying the development of life quality to individuals, local and international
levels are covered in the course.
TECH 101

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Mediaand Technology in Daily Life) 2(1-2-4)
ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใช
หองสมุ ดและการสืบค นขอมูล เครือข ายสังคม โปรแกรมประยุกต สํานักงาน ความปลอดภัย คุ ณธรรม
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.
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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 ดานบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ
ดานความเปนมืออาชีพ
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 ทักษะ
ดานอาชีพ จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี
The course focuses on working and practical training for reinforcing
knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning
systems by experienced guest speakers.
PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้)
PEHR 101

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

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

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

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออก
กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐาน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to
enjoy exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic
spirit, creating unities, and helping each other are addressed in the course.
PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ
กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ
เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจ
นักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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.
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 36 -

กลุมวิชาแกน
MATH 101

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(3-0-6)
(Calculus and Analytic Geometry I)
ลิ มิ ต ของฟ ง ก ชั น การหาค าลิ มิต ฟ งก ชั น ต อเนื่ อ ง ทฤษฎีค าสู ง สุ ด และค าระหว างกลาง
แนวคิดมูลฐานของอนุพันธ ปฏิกิริยาอนุพันธ อนุพันธของฟงกชันเชิงพีชคณิต อนุพันธของฟงกชันตรีโกณมิติ
กฎลูกโซ ทฤษฎีของโรลล ทฤษฎีบทคาเฉลี่ย ความเวาและอนุพันธอันดับสอง การประยุกตปญหาคาสูงสุด
และคาต่ําสุด การหาอนุพันธของฟงกชันโดยปริยาย ผลตางอนุพันธ แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต
ทฤษฎี บทหลั กมูลของแคลคูลัส คุ ณสมบั ติของปฏิยานุพันธ และอินทิกรัลจํากัดเขต จํานวน e ฟงกชั่น
ลอการิทึม อนุพันธของฟงกชั่นลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งนิยามในรูปอินทิกรัลจํากัดเขต ฟงกชั่นผกผัน
และอนุพันธของ bX อนุพันธของฟงก ชันตรีโกณมิติผกผั น ฟ งกชั นชี้กําลังที่ นิยามในพจน ของลอการิทึม
ฟงกชันไฮเปอรโบลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ กฎของโลปตาล การอินทิเกรตโดยการแทนคา การอินทิเกรต
ทีละสวน 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 antiderivatives and definite integrals. The number, logarithmic functions, derivatives of
logarithmic functions. Natural logarithm defined as a definite integral, inverse functions and
the derivative of bx, derivatives of inverse trigonometric functions, related rates, L’hopital’s
rules. Methods of integration, integration by substitution, integration by partial fractions.
Applications of the definite integrals about areas, volumes, centroids, work, arc length, areas
of surfaces of revolution, improper integrals.
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MATH 102

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
3(3-0-6)
(Calculus and Analytic Geometry II)
วิชาบังคับกอน : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 (MATH 101)
พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม ความยาวของสวนโคงและอัตราเร็วบนเสนโคง
มุมระหวางเสนตรง และเสนสัมผัส อนุพันธอันดับสอง และความโคงของเสนโคง จํานวนเชิงซอน กราฟของ
สมการ ฟงกชันและเสนโคงระดับ อนุพันธยอย ผลตางอนุพันธ กฎลูกโซ จุดวิกฤต อนุพันธยอยอันดับสอง
และคาสุดขีดสัมพัทธ อินทิเกรต จํากัดเขตบนบริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัด
ทรงกลม และระบบพิ กัดทรงกระบอก ลําดับ อนุ กรม การทดสอบดว ยอิน ทิกรัล การทดสอบด วยการ
เปรียบเทียบ และการทดสอบดวยอัตราสวน อนุกรมสลับ และการทดสอบการลูเขาแบบสัมบูรณ การกระจาย
ทวินาม อนุกรมกําลังสูงของเทยเลอร อนุกรมฟูริเยร ฟงกชันคาบ สูตรของออยเลอร การลูเขาของอนุกรมฟูริ
เยร 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 การ
พิสูจนสมบัติของเซต การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล ความ
นาจะเปน ความนาจะเปนอยางมีเงื่อนไข ฟงกชัน หลักการ ชองนกพิราบ ความสัมพันธ ความสัมพันธลําดับ
บางส วน ความสัมพั นธลําดับสมบูร ณ ลําดับ อุปนัย เชิงคณิตศาสตร กราฟและต นไม วิถีและวงจร ตนไม
ทวิภาค 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.
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STAT 201

สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร (Statistics for Scientists)
3(3-0-6)
สถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของ
ตัวแปรสุม การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะหความแปรปรวน
และการออกแบบการทดลอง 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.
กลุมวิชาเฉพาะดาน

CPSC 101

วิทยาการคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5)
โครงสรางและการทํางานของคอมพิวเตอร ตรรกะและการแกปญหา ระบบเลขจํานวนและ
รหัสที่ใชแทนขอมูล พีชคณิตบูลีน การเขียนผังงานและรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดขอมูลและตัว
แปร การคํานวณทางคณิตศาสตรและตรรกะ ขั้นตอนวิธีในการแกปญหาตางๆ คําสั่งควบคุมการทํางาน การ
เขียนโปรแกรมยอยและสงผานคาไปยังโปรแกรมยอย ขอมูลอาเรย การประมวลผลแฟมขอมูลเบื้องตน บท
ทบทวนกฎไวยากรณ ภาษากับกฎเกณฑและความหมาย การแปลความกอนหลังและการแปลความจากซาย
ไปขวาแบบงาย (เอสแอลอาร) และการแปลกฎเกณฑแบบตรง ฝกปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมดวย
ภาษาชั้นสูง เชน C++ หรือภาษาชั้นสูงอื่น ๆ
Organization and operations of computer, logic and problem solving, number
system and data representation, boolean algebra, flowchart and pseudocode. Computer
programming concept, data type and variable, mathematic and logic, algorithmic problem
solving, control flow statements, function and sub-program, array, fundamentals of file
processing. Review of grammars, languages and their syntax and semantics, precedence and
Simple Left to Right (SLR) translation, and syntax directed translation schemes. Programming
practices with high level programming language such as C++
CPSC 102

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I)
3(2-2-5)
แนวความคิ ด พื้ น ฐานของภาษาโปรแกรม การเขี ย นโปรแกรมโครงสร า ง ตั ว แปร ตั ว
ปฏิบัติการ ฟงกชันและหนวยรับเขา/สงออกขอมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร ตัวชี้ และการใชเนื้อที่ในหนวยความจํา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การสงคาระหวางฟงกชัน
สตริงก แฟมขอมูล การรับเขา/สงออกขอมูล แถวลําดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การออกแบบโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม การแกจุดบกพรองโปรแกรม 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.
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CPSC 103

ตรรกะดิจิทัล (Digital Logic)
3(3-0-6)
ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร พีชคณิตบูลีน การวิเคราะหและการสังเคราะหตรรกะ
คอมบิเนชันนัล ฟงกชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คารนอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอร
หลายระดับ และภัยในวงจร การวิเคราะหและสังเคราะหตรรกะ ซีเควนเชียล การนําฟลิปฟล็อปมาสราง
ตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดง การเปลี่ยนสถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจํานวนสถานะ เทคนิค
การกําหนดสถานะ 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.
CPSC 201

สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer Architecture and Organization)
ระบบคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล หนวยความจํา มอดูลรับเขา/สงออก การเชื่อมตอ
องคประกอบดังกลาว หนวยประมวลผลกลาง หนวยควบคุม เรจิสเตอร หนวยคํานวณทางคณิตศาสตรและ
ตรรกะ หนวยคําสั่งและการเชื่อมตอของหนวยดังกลาว สถาปตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่งและชนิดขอมูล
หัวขอการจัดระบบ การทําไปปไลน การจัดระบบคอมพิวเตอรแบบขนาน การจัดระบบหนวยประมวลผล
หลายชุด และการประมวลผลเชิงเวกเตอร
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 การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคําสั่งวน
ซ้ํา แนะนําโครงสรางขอมูลเบื้องตน โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสนและไมใชเชิงเสน รายการโยง กองซอน
แถวคอย ตนไม กราฟ ประเภทของการจัดระบบแฟมขอมูล เทคนิคการประมวลผลแฟมขอมูลแบบงาย การ
ประมวลผลแฟมขอมูล แบบซีเควนเชียล การประมวลผลแฟมขอมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่
ใชงานไดจริงในงานวิจัย 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, linkedlists, 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.
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CPSC 203
โครงสรางขอมูล (Data Structures)
3(3-0-6
วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (CPSC 102)
ประเภทขอมูลนามธรรมในภาษาชั้นสูง ประเภทขอมูลแบบตัวชี้และเวกเตอรในภาษาชั้นสูง
เวลาการรันงานและความซับซอน รายการโยง กองซอน แถวคอย การวนซ้ําและกรณีศึกษาดานการคํานวณ
ตนไม กราฟ ฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีของตนไม กรณีศึกษาดานการเรียงลําดับ ตารางแฮช การบีบอัดขอมูล การ
จับคูสตริง
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.
CPSC 204

การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
(Analysis and Design of Algorithms)
วิชาบังคับกอน : โครงสรางขอมูล (CPSC 203)
ปญหาทางการคํานวณ เซตและกราฟ ขั้นตอนวิธีการคนหา ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับ แนว
ทางการแบงแลวเขายึดเพื่อการแกปญหา ประสิทธิภาพเชิงเสนกํากับ ของขั้นตอนวิธี การหาคาเหมาะที่สุด
ของขั้นตอนวิธีโดยใชกําหนดการพลวัต และขั้นตอนวิธีแบบละโมบ
Computational problems, set and graphs, searching algorithms, sorting
algorithms, divide-and-conquer approach to problem solving, asymptotic efficiency of
algorithms, algorithm optimizations using dynamic programming and greedy algorithms.

CPSC 205

ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
3(2–2–5)
สถาปตยกรรม เปาหมายและโครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การ
กําหนดการการประมวลผล ความรวมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ
เงื่อนไข การปองกัน การจัดการหนวยความจํา หนวยความจํากายภาพ หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวย
เก็บรอง จานบันทึก หนวยเก็บขั้นสาม หนวยรับเขา/สงออก แฟมขอมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย
เบื้องตน
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.
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CPSC 206

ระบบฐานขอมูล (Database Systems)
3(3-0-6)
ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมของฐานขอมูล อี-อาร
ไดอะแกรม การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทําใหเปนบรรทัดฐาน (นอรมอล
ไลเซชัน) ภาษาฐานขอมูล ภาษาที่ใชในการสืบคนแบบงาย (เอสคิวแอล) ความมั่นคงและบูรณภาพ ฐานขอมูล
เชิงสัมพันธ 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
3(2–2–5)
(Object-Oriented Software Development)
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต คลาส อ็อบเจกต ชนิดขอมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติ
ถายทอด การหอหุม ภาวะพหุสัณฐาน และการนําของเดิมมาใชใหม กระบวนทัศนการพัฒนาซอฟตแวร
เชิงอ็อบเจกต การวิเคราะห ออกแบบและประยุกตใชระบบงานเชิงอ็อบเจกต
Object-oriented programming, classes, objects, abstract data types,
inheritance, encapsulation, polymorphism and reuse, object-oriented software
development paradigm, analysis, design and applications of object-oriented systems.

CPSC 301
การวิเคราะหและออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ระบบฐานขอมูล (CPSC 206)
องคประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะหระบบ วิธีการกําหนดความ
ตองการของระบบงาน เครื่องมือเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหระบบ การศึกษาความเปนไปไดของระบบ การ
ใชแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล การออกแบบการรับขอมูล
การออกแบบการแสดงผลขอมูล 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.
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CPSC 302

เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks)
3(2-2-5)
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สื่อสงสัญญาณ โครงสรางการวางเคเบิล แนวคิดทั่วไป การวาง
เคเบิ ล ในแนวราบ ข ายสายแกนหลั ก พื้ น ที่โทรคมนาคม การทดสอบและ การรับรองการวางเคเบิ ล การ
ออกแบบการวางเคเบิล การติดตั้งสายเคเบิล การทํางานของบริดจ โพรโทคอลตนไมแบบทอดขาม ขายงาน
บริเวณเฉพาะที่อีเทอรเน็ต การสลับเสนทางขั้นพื้นฐาน ขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเสมือนที่อยูอินเทอรเน็ต
การจัดเสนทางแบบคงที่ การจัดเสนทางแบบพลวัต โพรโทคอลการจัดเสนทางสารสนเทศ การจัดเสนทางแบบ
ระยะสั้ นเปนอั นดั บแรก การปรั บตั้ งอุปกรณจัดเสนทางขั้นพื้ นฐาน การเชื่ อมตอแบบอนุ กรม และข ายงาน
บริเวณเฉพาะที่แบบไรสาย
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 วิธี โมเดลระบบ การออกแบบส วนตอประสานกราฟ กกับ ผูใช การออกแบบสถาป ตยกรรม
ซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การบริหารโครงงานซอฟตแวร วิวัฒนาการซอฟตแวร การทวนสอบและ
การตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตนทุนซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร โมเดลการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟตแวรแบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร
Introduction to software engineering, software process, requirement analysis,
system modeling, Graphical User Interface (GUI) design, architectural design, testing,
software project management, software evolution, verification & validation, software cost
estimation, software quality assurance, Capability Maturity Model Integration (CMMI), and
Computer-Aided Software Engineering (CASE) tools.
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CPSC 304

การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
3(3-0-6)
(Management of Information System in Organization)
หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การประยุกตใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิ ด
ความได เปรี ย บเชิ งธุ ร กิจ การพั ฒนากลยุ ทธขององคกรโดยใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ การวางแผนการใช
ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องคกรและระบบการ
บริหาร บทบาทและหนาทีของผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร ขอบังคับ จริยธรรม
และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
Principles of management information system in organization. Competitive
advantage in applying IT in organization. IT resource planning. Preparing for IT in human,
organization, and management. CEO's role with IT's implementation in organization. Rules,
ethics, and computer related laws.
CPSC 305 ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน : โครงสรางขอมูล (CPSC 203) และ การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 204)
ประวัติความเปนมาของปญญาประดิษฐ การวิเคราะหแบบมีนสเอน ปญญาประดิษฐดั้งเดิม
การประยุกตใชเทคนิคของปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน การคนหาโดยไมมีการชี้แนะ การคนหาโดยมี
เชาวนปญญาชวย การคนหาเมื่อมีคูปรปกษ การเลน เกม ตรรกะเงื่อนไข ระบบผูเชี่ยวชาญโดยใชกฎการ
จัดการความไมแนนอนในระบบผูเชี่ยวชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือขายใยประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเจเนติก
การโปรแกรมเจเนติก การทําเหมืองขอมูล
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 วิธีแสดงสวนปฏิสัมพันธ
และเครื่องมือสรางตนแบบ ขั้นตอนการเรียนรู การศึกษาการใชงานและการวิเคราะหโพรโทคอลการใชคํา
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร แนวทางการทดลองทําจริง การเรียนรูของมนุษย การทํานายและ
การเลียนแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและกรณีศึกษา
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 humancomputer interaction, empirical, cognitive, predictive, and anthropomorphic and case studies.
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CPSC 341

คอมพิวเตอรกราฟกส (Computer Graphics)
3(2-2-5)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูลสําหรับคอมพิวเตอร
กราฟกส เครื่องมือและเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เทคนิคในการยอ/ขยาย ยายตําแหนง
หมุน และตัดภาพ การโตตอบกับผูใช การทําภาพเคลื่อนไหว การทํางานเสมือนจริง เนนการฝกหัด และการ
สรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟกส
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)
แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และกฎหมายที่เกี่ยวของ ความเปนสวนตัว อาชญากรรมผานสื่อทางคอมพิวเตอร กรณีศึกษา
การใชเครือขายสังคมในปจจุบัน
Concept of morals and ethics, acts for the offense on the computer,
intellectual property law, patents, trademarks, copyrights, E-commerce law, information
privacy, computer criminals, case of social network applications.

กลุมวิชาเลือก
CPSC 331

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

เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia Technology)
3(2-2-5)
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกตงานสื่อดิจิทัลแบบตาง ๆ ความรูเบื้องตนใน
การผลิตสื่อ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานสื่อมัลติมีเดีย 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.
CPSC 334

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
3(2-2-5)
การเปรีย บเที ยบระบบสนับสนุนการตัด สินใจกับ ระบบสารสนเทศแบบอื่น กระบวนการ
ตัดสินใจของมนุษย ชนิดและสถาปตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หัวขอตางๆในการสรางระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การสร างแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร เพื่อเชาวนปญญาทางธุร กิจ และการจั ดการ
สมรรถนะทางธุรกิจ
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)
โมเดลและการโปรแกรมการสื่ อสารแบบลู กขาย-แมขา ย การออกแบบซอฟตแวร การ
ประมวลผลพรอมกัน การเชื่อมตอโปรแกรมประยุกตกับโพรโทคอล ซ็อกเก็ตเอพีไอ ขั้นตอนวิธีดําเนินงานที่ฝง
ลูกขายและประเด็นที่เกี่ยวของ ขั้นตอนวิธีดําเนินงานที่ฝงแมขายและประเด็นที่เกี่ยวของ แมขายแบบไม
กําหนดการเชื่อมตอ 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 แนวคิดของ
การจัดเสนทาง การจัดเสนทางแบบคงที่ การจัดเสนทางแบบพลวัต ริพ โอเอสพีเอฟ บีจีพี การสงขอมูลจาก
โพรเซสถึงโพรเซส พีพีพี การควบคุมความแออัดในเครือขาย คิวโอเอส ดีเอ็นเอส ไอเอสดีเอ็น เอซีแอล ดีดี
อารกับไอเอสดีเอ็น แนท ดีเอชซีพี การสงสื่อประสม การจัดการเครือขาย และเอสเอ็นเอ็มพี
Internet Protocol (IP) Addressing, Internet Protocols: IP, ARP/RARP, ICMP,
IGMP; routing concepts, static routing, dynamic routing: RIP, OSPF, BGP; Process-to-Process
Delivery, PPP, Congestion control, QoS, DNS, ISDN, ACL, DDR with ISDN, NAT, DHCP,
Multimedia transmission, Network Management, and SNMP.
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CPSC 337

การคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
3(3–0–6)
การคนคืนขอความ ธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสรางสารสนเทศ การคนคืน
ขอความหรือการคนคืนสารสนเทศอยางเต็มทั้งแบบมีขอกําหนด และไมมีขอกําหนด องคประกอบของระบบ
คนคืนสารสนเทศ ปญหาในการคนคืนขอความอยางเต็ม โพลีกามี ซีโนนีมี ไฮเปอรนีมี ไฮโปนีมี ขอคําถามเชิง
ขอความ สวนตอประสานกับผูใชของระบบคนคืนสารสนเทศ วิธีการคนคืนขอความ วิธีเชิงอินเด็กซ วิธีจับคู
สตริงอยางงาย ขั้นตอนวิธีเคเอ็มพี การประมาณการการจับคู ตนไมแบบแพ็ต การวิเคราะหการจัดกลุม พื้นที่
เวกเตอร การทําอินเด็กซเชิงความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เครือขายใยประสาทเทียม และ
เครื่องชวยการคนคืนขอความ
Text-retrieval, nature of information, representation and structure of
information, restricted and un-restricted text/full-text retrieval, information retrieval systems
components, problems in full-text search: polygamy, synonymy, hypernymy, hyponymy,
textbase queries, user interfaces to information retrieval systems, text retrieval approaches,
simple index-based, na?ve string matching, KMP algorithms, approximate matching, PAT
trees, cluster analysis, vector space, latent semantic indexing, natural langrage processing,
artificial neural network and text-retrieval machine.

CPSC 338 สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร (STAT 201)
ทฤษฎีการวิจัย การประมาณคาและทดสอบสมมติฐาน ประชากรและการสุมตัวอยาง การ
ออกแบบการวิจัย การสํารวจกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบใชหลักความนาจะเปน และแบบไมใชหลัก
ความนาจะเปน เทคนิคการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบงาย การสุมอยางมีระบบ การสุมแบบแบงชั้น การ
สุ ม แบบแบ ง กลุ ม ขั้ น ตอนเดี ย ว เทคนิ ค การรวบรวมข อ มู ล การออกแบบสอบถาม การสั ม ภาษณ การ
ประมวลผลข อมู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป การวิ เ คราะห ผ ล การทํ ารายงานและเทคนิ คการนํ า เสนอ
ผลการวิจัย
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.
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CPSC 339
การวิจัยดําเนินงาน (Operation Research)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : คณิตศาสตรดิสครีต (MATH 201)
โมเดลเชิงกําหนด กําหนดการเชิงเสน แบบจําลองขายงาน การวิเคราะหเสนทางสั้นที่สุด
แบบฟลอยด การจําลองการไหลในขายงาน การขนสง โมเดลขายงานแบบมี การขนถาย กําหนดการเชิงเสน
แบบกําหนดเปาหมาย กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการพลวัต โมเดลระบบสินคาคงคลัง โมเดลความ
นาจะเปน โมเดล เชิงพยากรณ 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.
CPSC 342

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต (Website Design and Development) 3(2-2-5)
โครงสรางและการทํางานของเอกสารอิเล็กทรอนิกสทั้งแบบ Static และ Dynamic การ
ออกแบบเว็บเพจ การจัดการเชื่อมตอ การแทรกขอความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการ
เชื่อมโยงและการจัดการฐานขอมูลบนเว็บไซต เนนการฝกหัด และการสรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต
Structure and operation of static and dynamic electronic documents.
Webpage design, link management, insertion of text, sound, and animation. Link technique
and database management on website. Practice to reinforce the understandings in the
design and development of website.

CPSC 394 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (Computer Science Project I) 3(0-6-0)
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาปที่ 3 เทอม 2 ขึ้นไป
โครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 1 เปนการทํางานกลุมหรือเดี่ยวภายใตคําแนะนําของอาจารย ที่
ปรึกษา นักศึกษาแตละกลุมจะตองทําการศึกษาปญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอรที่เลือกไวอยางเปนระบบ
โครงงานที่ทําจะตองเปนโครงงานที่ใชความรูพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงการประยุกตใชแนวคิด
และเทคนิคที่เคยเรียนมา
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.
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CPSC 401
การจัดการโครงงานซอฟตแวร (Software Project Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : วิศวกรรมซอฟตแวร (CPSC 303)
กิ จ กรรมของโครงงาน การนิ ย าม การวางแผน การนํ า โครงงาน การติ ด ตามโครงงาน
ขอจํากัดของขอกําหนดดานสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ การเจรจาและเขียนสัญญา เครื่องมือใน
การทํ าตารางเวลา การประมาณระยะเวลา แผนผังโครงขายการทํางาน การจัดการกลุม กลุมสนับ สนุน
บทบาทของผูจดั การโครงงาน เครื่องมือในการติดตามโครงงาน และรายงานตนทุนของโครงงาน
Project activities, defining, planning, leading, monitoring; constraints of
performance specifications, schedule and budget, negotiating and writing contracts,
scheduling tools, time estimation, network diagrams, team organization, support team, role
of project manager, monitoring tools, and project cost reports.
CPSC 431
การออกแบบระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System Design)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ปญญาประดิษฐ (CPSC 305)
ธรรมชาติของการจัดการ การตัดสินใจของมนุษยและการทําโมเดลสําหรับระบบสนับสนุน
การตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบผูเชี่ยวชาญ
เครื่องมือซอฟตแวร โมเดลเหตุการณแบบไมตอเนื่องสําหรับระบบผูเชี่ยวชาญ โมเดลแถวคอยสําหรับระบบ
ผูเชี่ยวชาญ เทคนิคการหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด 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 ประเด็นของขอมูลแบบ
กระจาย การเขาถึงขอมูลเดิม ปญหาของสมรรถนะในการใชขอมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง เทคนิค
การกูคืนฐานขอมูล กรณีศึกษา ฐานขอมูลปญญาประดิษฐ ฐานขอมูลสื่อประสม และฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต
ในลักษณะของฐานขอมูลแบบกระจาย
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.
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CPSC 433 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 204)
การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอรนนิงเบื้องตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ ตัวแปรขอมูล
วิธี การจํ าแนกข อมู ล ต นไม ชว ยตั ดสิ น ใจ การประเมิน ประสิทธิภ าพและ ความนาเชื่อถือของโมเดล การ
ประเมินประสิทธิภาพดวยลิฟทและตนทุน การเตรียมขอมูลเพื่อการคนหาความรู การจัดกลุมขอมูล การหา
กฎความสัมพันธ การแสดงขอมูลภาพ การสรุปขอมูล การหาแนวโนมที่ผิดปกติ การประยุกตกับการตลาด
แบบเจาะจงและโมเดลลูกคา การประยุกตกับการวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรย การประยุกตกับเรื่องอื่น ๆ
ผลกระทบตอสังคมของการทําเหมืองขอมูลกับแนวโนมในอนาคต และหัวขอเหมืองขอมูลขั้นสูง
Introduction to data mining and machine learning, concepts, instances, and
attributes, classification methods, decision trees, evaluation and credibility, evaluation with lift
and cost, data preparation for knowledge discovery, clustering, association rules, visualization,
summarization, and deviation detection, applications in targeted marketing and customer
modeling, applications with genomic microarray data analysis, applications in other areas, data
mining and society and its future direction, and advanced topics in data mining.
CPSC 434

การจัดการเครือขาย (Network Management)
3(3–0–6)
หนาที่ของการจัดการเครือขาย โมเดลการจัดการเครือขาย มาตรฐานการจัดการเครือขาย
เครือขายการจัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือขายอยางงาย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝา
ระวังระยะไกล(อารมอน) โพรโทคอลสารสนเทศรวมเพื่อการจัดการ(ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (เอ็มไอบี) และเครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเครือขาย
Network management functions, network management model, network
management standards, Telecommunications Management Network (TMN), Simple Network
Management Protocol (SNMP), Remote Monitoring (RMON), Common Management
Information Protocol (CMIP), and Management Information Base (MIB), and tools and
techniques for network management.
CPSC 436

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)
3(3-0-6)
โมเดลธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสราง
เว็บไซตเพื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงินของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบรักษาความปลอดภัย
กฎหมายวา ดว ยพาณิ ชย อิเ ล็กทรอนิ กส แนวคิดการตลาดของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การประมูลพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกส การจัดการหวงโซอุปทาน การลูเขาของเทคโนโลยีกับธุรกิจ และเทคโนโลยีใหมที่สนับสนุน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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.
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CPSC 437
การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร (Computer Security Management) 3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : เครือขายคอมพิวเตอร (CPSC 302)
หลักการความมั่นคงของคอมพิวเตอร การกําหนดนโยบายความมั่นคง การรักษาความลับ
ภาวะสวนตัว การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร การปองกันการเขาถึงสารสนเทศโดยผูไมไดรับอนุญาต
การแกไขขอมูล การทําใหระบบไมสามารถใหบริการได การเขารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม
และการวางแผนการกูคืนเมื่อเกิดหายนะ
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.
CPSC 438

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1
3 (3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science I)
วิชาบังคับกอน : ขึ้นอยูกับผูสอน
ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรที่ใหมหรือเปนวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุ
ในภาคการศึกษาที่เปดสอน 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

การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science II)
วิชาบังคับกอน : ขึ้นอยูกับผูสอน
ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอรที่ใหมหรือเปนวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุ
ในภาคการศึกษาที่เปดสอน 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 ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ บทความที่นาสนใจ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สัมมนา การจัดหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการจากภายนอกมาบรรยายใหความรู
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.
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กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
CPSC 391

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Preparation for Cooperative Education)
หลั ก การ กระบวนการ และระเบี ย บข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา การเลื อ กสถาน
ประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพ
ในองคกร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายงานและการ
นําเสนอ ทักษะการวางแผน การวิเคราะห 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.
CPSC 392

การฝกงานวิชาชีพ (Career Training)
1(0-6-0)
ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางเปนระบบ เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 400 ชั่วโมง โดยมีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทํา
ใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
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)
ฝ กปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป น พนักงานของสถานประกอบการใน
ตําแหนงที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห
นักศึกษาที่เขารวมโครงการจะตองปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวาง
ปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบชัดเจนและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็ม
ความสามารถ มีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอน
สําเร็จการศึกษา
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.
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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CPSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 (Computer Science Project II)
3(0-6-0)
วิชาบังคับกอน : โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 (CPSC 394)
โครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 2 เปนงานตอเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 1 (CPSC 394)
นักศึกษาตองเขียนโปรแกรมใหเสร็จสมบูรณ ทดสอบ และติดตั้งระบบ สงเอกสารประกอบ และตองผานการ
สอบปากเปลาและการนําเสนอโครงงาน โดยนักศึกษาจะทํางานดังกลาวภายใตคําแนะนํ าของอาจารย ที่
ปรึกษา
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 2557
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คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารสมัยใหม สามารถประยุกต
ใชความรูและทักษะในวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการดานสื่อสารแกหนวยงานตางๆ ได
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่พรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Communications Arts Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)

: นิเทศศาสตรบัณฑิต
: นศ.บ.

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

137 หนวยกิต

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

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 34 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. IPHI 100
4. LAWS 100
5. PSYC 100
6. SOCI 100
7. SOCI 101

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

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

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

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

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

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

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 3 หนวยกิต
1.4.1 กําหนดใหเรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หนวยกิต
1. LEAC 100 การเรียนรูผา นกิจกรรม (Learning by Activities)
2. LEEX 100 การเรียนรูผ า นประสบการณ (Learning by Experiences)

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

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

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

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

2 หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต
กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร 45 หนวยกิต ดังนี้
1. COMM 101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร (Principles and Theory of Communication)
2. COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ และสื่อสารการตลาด
(Principles of Advertising , Public Relations and Marketing Communication)
3. COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลเบื้องตน
(Introduction to Broadcasting & Digital Media)
4. COMM 104 การออกแบบนิเทศศิลปเบื้องตน (Introduction to Communication Design)
5. COMM 201 การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร (Photography for Communication Arts)
6. COMM 202 การวิเคราะหและการรายงานขาวเบื้องตน
(Introduction to News Reporting and Analysis)
7. COMM 203 จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร (Psychology and Communication Skills)
8. COMM 204 ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
(Critical Thinking and Creative Thinking)
9. COMM 205 สื่อใหมและคอมพิวเตอรสําหรับงานนิเทศศาสตร
(New Media and Computer for Communication Arts)
10. COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร
(Law and Ethics for Communication Arts)
11. COMM 207 ผูประกอบการสื่อ (Media Entrepreneurship)
12. COMM 208 นวัตกรรมสื่อกับสังคม (Media Innovation and Society)
13. ENCA 201 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร (English for Communication Arts)
14. BUSI 101
หลักการจัดการ (Principles of Management)
15. BUSI 102
หลักการตลาด (Principles of Marketing)
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3(3-0-6)
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3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร และกลุมวิชาโท 45 หนวยกิต
กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 30 หนวยกิต
กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต
 กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 30 หนวยกิต ใหเลือกจากรายวิชา ดังตอไปนี้

1. DITR 301

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

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

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

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

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

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

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

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
(Digital Media & Broadcasting Program Production)
การเขียนเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทลั
(Writing for Digital Media and Broadcasting)
การสื่อขาวและการเปนผูประกาศ(News Reporting and Announcer)
ความคิดสรางสรรคและศิลปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทลั
(Creativity & Arts for Digital Media)
สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบ (Visaul and Sound Appreciation)
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ขั้นสูง
(Digital Media & Broadcasting Program Production in Advance)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
(English for Digital Media and Broadcasting)
การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
(Management for Digital Media and Broadcasting Business)
การวิจัยเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทลั
(Research for Digital Media and Broadcasting)
การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทลั
(Seminar in Digital Media and Broadcasting)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
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 2. กลุมวิชาโท ดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (เลือกเรียน 15 หนวยกิต)
1. ADPR 301
2. ADPR 302
3. ADPR 303
4. ADPR 304
5. ADPR 305
6. ADPR 306
7. ADPR 401
8. ADPR 402
9. ADPR 403
10. ADPR 404

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

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

 3. กลุมวิชาโท ดานการออกแบบนิเทศศิลป (เลือกเรียน 15 หนวยกิต)
1. COMD 301 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมเี ดีย
(Interactive media and Multi media Design)
2. COMD 302 การออกแบบเลขนศิลปในงานโทรทัศนและสื่อดิจิทัล
(Typographic Design in Digital Media and Broadcasting)
3. COMD 303 การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟกในงานสื่อ
(Illustration and Infographic Design in Media Works)
4. COMD 304 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 1 (Computer Animation 1)
5. COMD 305 ความรูเบื้องตนการจัดแสงและการออกแบบฉากดิจิทัล
(Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets Design)
6. COMD 306 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 2 (Computer Animation 2)
7. COMD 401 ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศิลป (English for Communication Design)
8. COMD 402 การจัดการธุรกิจทางนิเทศศิลป (Communication Design Management)
9. COMD 403 โครงงานออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design Project)
10. COMD 404 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป (Seminar in Communication Design)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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 วิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน 7 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
1. COMM 499 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

7(1-40-0)

หรือ
2. COMM 498 การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร
(Communication Arts Internship)

7(1-40-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่ไดเรียนมาแลว
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- 61 แผนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

รวม

รหัสวิชา

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

ENCA 201
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หลักการจัดการ
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
การถายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร
การวิเคราะหและการรายงานขาวเบื้องตน
จิตวิทยาและทักษะการสือ่ สาร
ความคิดเชิงวิพากษและความคิดสรางสรรค
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช

รหัสวิชา

3
3
2
2
1
2
2
2

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลฯ
COMM 104
ENGL 102
IPHI 100
LEEX 100
SCIE 100
SOCI 101
TAPS 100
THAI 100
PEHR……..

หนวยกิต
3
2
3
3
3
3
2
2

รหัสวิชา

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

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

ปรัชญาเบือ้ งตน
การเรียนรูผานประสบการณ
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย
การคิดและการแกปญหา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
การออกกําลังกาย

รวม

20

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 3
หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

รวม
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7

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

รวม

7

รหัสวิชา

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

3
3
3
3
3
2*
3
3

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

21
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

รวม

หนวยกิต

21
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

นักศึกษาชั้นปที่ 4
หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
2
2
1
2
2
2
2
1

การออกแบบนิเทศศิลปเบื้องตน

นักศึกษาชั้นปที่ 2

21
ภาคเรียนที่ 1
ชือ่ วิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

21

รวม

COMM 499

หนวยกิต

17

รวม

รหัสวิชา

นักศึกษาชั้นปที่ 1

หนวยกิต
3
3
3

9
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 14 หนวยกิต
CIVI 100
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilizations and History of Art) 2(2-0-4)
รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตรศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม จนถึงยุค
หลังสมัยใหม
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 การทํางานของกลไก
ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ 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 Selfsufficiency 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)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง ที่มา ประเภท และ
ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the
significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and
others related Law for daily living.
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PSYC 100

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

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

SOCI 101

สังคมเศรษฐกิจ การเมืองไทย (Thai Socio-economics and Politics) 2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองไทย 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 ในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตองและเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน
To study foundation English language structures and patterns and to practice
the integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to
deploy in everyday communication and situations correctly and appropriately , for example,
listening to news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or
texts, etc.
ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง
พูด อาน เขีย นเพื่ อการสื่อสารดว ยคําศัพทในระดับ สูงขึ้น เช น ฝ กการฟงและอานเพื่อจั บใจความและ
รายละเอียดที่สําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนนฝกการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
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 โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล
To study effective techniques and methods of receptive (listening and
reading) and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of
vocabulary and proverbs, and formally complex grammar and structures with an emphasis
on correct and appropriate applications for up-to-date situations through critical thinking
skill
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ENGL 202

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

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
2(2-1-5)
(Thai Language for Communication and Presentation)
ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผาน
รูปแบบการเขียน การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนให
เหมาะสมกั บ บุ ค คลตามโอกาส และสถานที่ กลวิ ธี ก ารใช ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารและนํ า เสนอ อย า งมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
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)
ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหาเครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหา
เชิงตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
logical thinking and problem solving, thinking skill development and problem solving and
decision-making process.
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TECH 101

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
2(1-2-4)
(Media and Technology in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : วิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (COMP 100)
ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใช
หองสมุ ดและการสืบคนขอมูล เครือข ายสังคม โปรแกรมประยุกต สํานักงาน 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.
SCIE 100

สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต อ
ชีวิตประจําวัน และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถิ่น และสากล
The study of environmental science, the effect of environmental changing to
daily life, applying the development of life quality to individuals, local and international
levels are covered in the course.
COMP 300
เงื่อนไข :

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computers for Working)
2(1-2-4)
1. ไมนับหนวยกิต
2. ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชั้นปที่ 3 ใหลงทะเบียนเรียน โดยจัดใหเรียนแบบ
e-learning
3. ผลการเรียนเปน S หรือ U
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 ดานบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ
ดานความเปนมืออาชีพ
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 ทักษะ
ดานอาชีพ จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี
ประสบการณในเรื่องตาง ๆ
The course focuses on working and practical training for reinforcing
knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning
systems by experienced guest speakers.

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

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-2)
(Rhythmic Activities for Health)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลัง
กาย การดู แลน้ํา หนักตั ว ให เ หมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลน กีฬาดว ยกิจ กรรมเขาจังหวะ
สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝง
ทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเขาจังหวะซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี
The study of the importance of health and physical fitness, introductory
exercise science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health
are emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for
health, fitness and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic
spirits with rhythmic activities.
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PEHR 104

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

PEHR 105

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

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health
1(0-2-2)
ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิ ด
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออก
กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐาน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to
enjoy exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic
spirit, creating unities, and helping each other are addressed in the course.
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PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ
กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ
เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจ
นักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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 ทั้ง
การสื่อสารภายในบุคคล ระหวางบุคคล กลุมบุคคล และการสื่อสารมวลชน อิทธิพลของการสื่อสารประเภท
ต า งๆที่ มี ต อ บุ ค คล สั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด ทางการสื่ อ สารและการ
สื่อสารมวลชน ในดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลกระทบตอบุคคลและสังคม รวมถึงความรับผิดชอบและ
ประโยชนของการสื่อสารตอการพัฒนาประเทศ
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 การประชาสัมพันธ และสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Advertising, Public Relations and Marketing Communication)
ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎี ประวัติ กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเภท
และรูปแบบของการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการสื่อสารการตลาด บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา
การประชาสัมพันธ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ
ที่มีผลตอการโฆษณาและประชาสัมพันธ ธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ กลยุทธการโฆษณาและประชา
สมพันธ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
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 การดําเนินงานของ
ธุรกิจ ประกอบไปดวย การจัดโครงสรางองคกร การบริหารจัดการสถานี การวางผังรายการ การเผยแพร
กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ เครือขายตัวแทนโฆษณา การวัดเรทติ้งผูชม อุปกรณพื้นฐานที่ใชในงาน
ตลอดจนบทบาทและผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม
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 อันประกอบไปดวยทฤษฎีพื้นฐาน แนวคิด
นิยามศั พท การสรา งสรรค งานออกแบบ หลักการของการรับรู หลักการไทโปกราฟฟ รูป ราง สั ญลั กษณ
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 เทคนิคและวิธีการถายภาพ
ในลักษณะตางๆ ความรูพื้นฐานการใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการ ปรับแตงและแกไขภาพถายดิจิทัล
The study of principles and theories of photography for communication
including still and motion pictures, aesthetics and imagination in photography, application
of photographic equipments; techniques and methods of photography in various aspects;
basic knowledge of technology using, manipulation, processing and digital photo retouch.
COMM 202 การวิเคราะหและการรายงานขาวเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to News Reporting and Analysis)
ศึกษาหลักการวิเคราะหสถานการณ ภูมิหลังของปญหาในประเทศและระหวางประเทศ และการ
ฝกปฏิบัติวิเคราะหสถานการณและการนําเสนอของสื่อมวลชน รวมถึงหลักและทฤษฎี องคประกอบ เทคนิคการ
นําเสนอผลการวิเคราะหรูปแบบตางๆ สําหรับสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และเพื่อการ
ประชาสัมพันธ การลําดับความคิดที่แสดงออกโดยการเขียน การใชคําและภาษาที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพโดย
เนนการฝกปฏิบัติ
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)
ศึ กษาวิ วั ฒนาการ ความเป นมาของจิ ตวิ ทยาการสื่ อสาร หลั กการ ทฤษฎี กรอบแนวคิ ด
จิตวิทยาในบริบทการสื่อสาร กระบวนการการผลิตสาร การรับและประมวลสาร ผลกระทบเชิงจิตวิทยาตอผูรับ
สาร การบูรณาการทักษะการคิด การฟง การอาน การพูด และการเขียน อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา
บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การวางตนและการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามสถานการณ ทั้งดานการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการปรากฏตัวตอหนาสาธารณชน การนําเสนอผลงานโดยใชสื่อประกอบ และ
บุคลิกภาพการเปนผูนําในงานนิเทศศาสตร
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 ฝกฝน
ทักษะใหนักศึกษาใหเปนผูมีความคิดเชิงวิพากษและมีความคิดสรางสรรค การวินัจฉัยขออาง และขอสมมติ
และการศึกษาแนวทางการสรางสรรคผลงานในรูปแบบตางๆ
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)
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด ทฤษฎี องค ป ระกอบ โครงสร า ง คุ ณ ลั ก ษณะ
กระบวนการ และวิวัฒนาการ ภูมิทัศนของสื่อ การสื่อสารสมัยใหมและมัลติมีเดีย การใชคอมพิวเตอรขั้น
พื้นฐานเพื่องานนิเทศศาสตร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบกราฟฟก การออกแบบจัดหนา
สิ่งพิมพ การตกแตงภาพ และการนําเสนองาน รวมถึงแนวทางการนําไปใชเพื่อการสื่อสารและการพัฒนางาน
ดานนิเทศศาสตร
The study of meanings, significance, concepts, theories, elements, structures,
qualities, processes and evolution of modern communications and multimedia; the
application of basic computing for Communication Arts by means of ready-made programs
for graphic and layout design, photo retouch and presentation. This course also focuses on
ways to apply these programs for communications and the development of
Communication Arts productions.
COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
(Laws and Ethics for Communication Arts)
ศึ กษากฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บงานด านนิ เทศศาสตร เช น กฎหมายธุ รกิ จและการโฆษณา
พระราชบัญญัติการพิมพ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิสวนบุคคล การ
หมิ่นประมาท รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมาย
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 และวัฒนธรรมที่เปนปจจัยกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจทั่วไปและธุรกิจการสื่อสารโดยตรง ศึกษาการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ การบัญชี
การเงิน การลงทุน การตลาด กฎหมาย ภาษี การบริหารความเสี่ยง การบริหารในภาวะวิกฤต รวมทั้งการ
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมของผูประกอบการและผูประกอบการสื่อที่ดี
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 ที่
จะสงผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธและการ
ปรับตัวของปจเจกบุคคล กลุม ชุมชน สังคม และประชาคมระดับตางๆ เพื่อใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึง
ผลกระทบของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปและวางแผนรองรับ 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)
ฝ กฝนทั กษะในการฟ ง พูด อาน เขีย น แปล ตลอดจนศึกษาคําศั พทและสํานวนภาษา
อังกฤษ ที่ ใช สํ า หรับ การทํ า งานด า นนิ เ ทศศาสตร โดยผานสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร
วารสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน ตลอดจนฝกการสนทนา เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสารและ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานดานนิเทศศาสตร
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)
ศึ ก ษาลั ก ษณะขององค ก ารและการบริ ห ารทั้ ง ในและต า งประเทศ วิ วั ฒ นาการของ
แนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร หนาที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา
ทํางาน และการควบคุม การศึกษาหนาที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา
ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมคน และหนวยงานในองคการ โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัย
ที่เปนตัวบุคคล ซึ่งสงผลกระทบตอองคการ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ ใน
ยุคโลกาภิวัตน
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)
ศึ กษาแนวความคิ ด หน าที่ และความสํ าคั ญของการตลาดที่ มีผ ลต อความสามารถในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาด
เปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ
A study of principles, definitions, functions, process, institutions, environment
and services of marketing. Topics include product classification, distribution channels,
pricing and promotion, consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing
mix strategy, and market targeting.
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กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตรและกลุมวิชาโท 45
หนวยกิต
กลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตร 30
หนวยกิต
กลุมวิชาโท
15
หนวยกิต (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น)
DITR 301

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

การเขียนเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Writing for Digital Media and Broadcasting)
ศึกษาหลักการ ประเภท รูปแบบ และขั้นตอนในการเขียนเพื่องานดานวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัลในลักษณะตางๆ การวิเคราะหสถานการณรอบตัว การถายทอดแนวความคิด
ออกมาในรูปแบบของการเขียนเพื่อการฟง การจินตนาการ วิธีการการรวบรวมขอมูล การวางแผน และฝกฝน
การเขียนเพื่องานดานวิทยุกระจายเสียง 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
การฝกปฏิบัติเขียนขาวและรายงานขาว เทคนิคการเปนผูประกาศ ผูดําเนินรายการในรูปแบบตางๆ โดยผาน
ทางสื่อวิ ทยุกระจายเสีย ง วิทยุ โทรทัศน ตลอดจนการพั ฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเปนผู ประกาศ
ผูบ รรยาย และพิธีกรรายการ
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.
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DITR 304

ความคิดสรางสรรคและศิลปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Creativity and Presentation Techniques for Digital Media)
ศึกษากระบวนการคิดที่เปนระบบ ขั้นตอนของการคิด องคประกอบของกระบวนการคิดเพื่อ
การสรางสรรค การสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางนักออกแบบเพื่อ
ผลิตผลงานดานสื่อดิจิทัล และมัลติมีเดีย โดยเนนการฝกทักษะการออกแบบ การจัดองคประกอบ การแสดง
ขอมูล การออกแบบการเคลื่อนไหว 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.
DITR 305

สุนทรียของการใชภาพและเสียงประกอบในงานสื่อ
3(2-2-5)
(Aestheties of Picture and Sound for Media)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการออกแบบ รูปแบบของการใชภาพและเสียง
ประกอบในงานสื่ อใหม และมั ล ติ มี เดี ย กระบวนการนํ าภาพและเสี ย งมาใช ประกอบกั บ งานสื่ อใหม อย าง
สรางสรรค การปรับปรุงคุณภาพสื่อดวยภาพและเสียงประกอบ ตลอดจนการนําเสนองานในรูปแบบตางๆ โดย
ใชภาพและเสียงประกอบไดอยางเหมาะสมลงตัว
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 และสื่อดิจิทัลขั้นสูง
3(2-2-5)
(Digital Media and Broadcasting Program Production)
วิชาบังคับกอน : เคยเรียนวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิทัล (DITR 301)
ศึกษาวิ เ คราะห กลุ มเปา หมายของรายการโทรทัศน วิทยุป ระเภทตางๆ สื่อดิจิทัล การ
วางแผนก อนการผลิ ต และการผลิ ตรายการโทรทัศ น วิ ทยุ และสื่ อดิจิ ทัล ที่มีเ นื้อหาสลับ ซับ ซ อน การ
ประเมินผลรายการ 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.
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DITR 401

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(English for Digital and Broadcasting)
ศึกษาหลักการ เทคนิค และวิธีการในการฟง พูด อาน เขียน และแปล โดยการฝกทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิตอล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถสื่อความหมายไดอยางถูกตอง ทั้งดานการสืบคนขอมูล การสัมภาษณ
และการนําขอมูลไปใชในการอางอิง
The study of principles, techniques and methods of listening, speaking,
reading, writing and translating through the use of English language skills in practice. These
skills can be effectively applied to work in the field of 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.

DITR 402

การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
(Management for Digital and Broadcasting Business)
ศึกษาพัฒนาการของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล ตลอดจนผลกระทบ
ที่มีตอบุคคล วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวขององคกรสื่อ การบริหารและการจัดการ การ
วางแผน และระบบบริ หารงานขององคกรสื่อ นโยบายการใชเทคโนโลยีสื่ อใหมและมัลติมีเดีย ในองคกร
สื่อสารมวลชน รวมถึงความเคลื่อนไหวของการพัฒนาดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิตอล
The study of the evolutions of radio broadcast, television and digital media
as well as their impacts on individuals, culture, economic system and society; the
adaptation of media organizations, the administration and management, the planning and
operation management of media organizations; policies in the use of modern media and
multimedia technologies in mass communication organizations and the movements in the
development of radios broadcast, television and digital media.

DITR 403

การวิจัยเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(1-4-4)
(Research for Digital and Broadcasting)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการ
วิจัย วิธีการเก็บขอมูล สถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการ
วิจัย โดยมีการฝกปฏิบัติในการผลิตผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิเคราะหผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพื่อ
นําไปใชประโยชนตองานดานวิทยุกระจายเสียง 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.
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DITR 404

การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิทัล
3(1-4-4)
(Seminar in Digital and Broadcasting)
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
สื่อดิจิทัล เพื่อใหเขาถึงขอเท็จจริงของปญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน โดยมีการฝกปฏิบัติในจัดการสัมมนาดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อดิจิตอลใน
ประเด็นที่เหมาะสม 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.

ADPR 301

การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations Management and Planning)
ศึกษาแนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม การสรางตราสินคา การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการโฆษณาและการประชาสัมพันธ ขั้นตอนการวางแผนงาน รวมถึงฝกทักษะใน
การเขี ย นแผนงานเพื่ อ การโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ รู ป แบบและประเภทขององค ก รธุ ร กิ จ และการ
บริหารงานของหนวยงานโฆษณาและประชาสัมพันธ หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาและประชาสัมพันธ
This course focuses on studying new marketing concepts and branding,
analyzing marketing environment affecting advertising and public relations, planning
procedure, skills in advertising and public relations planning, patterns and types of business
organizations and the management of advertising and public relations sectors or agencies.

ADPR 302

การผลิตและการเขียนเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(Production and Writing for Advertising and Public Relations)
ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตงานโฆษณา การเลือกใชภาพและเสียง การเลือกใช
เทคนิคและวิธีการผลิต หลักและวิธีการเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธสําหรับสื่อทุกประเภท โดย
เนนการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล และการเขียนในรูปแบบ
ตางๆ รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะหผลงานการเขียนของนักวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ
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.
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ADPR 303

การใชสื่อดิจิทัลเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(Digital Media for Advertising and Public Relations)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการใชสื่อดิจิตอลในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
การสร างเว็ บ ไซต โฮมเพจ และบล็ อกเบื้ อ งต น องค ป ระกอบของเว็ บ ไซต กลยุ ทธ การออกแบบเว็ บ ไซต
กระบวนการพัฒนา การบริหารและจัดการเว็บไซต การทําการตลาดใหแกเว็บไซต และจรรยาบรรณของการ
พัฒนาเว็บไซต 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.
ADPR 304

กลยุทธการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(Advertising and Public Relation Strategy)
ศึกษาสภาวะแวดล อมทางการตลาด การวิเคราะหองคกรและสิน คา/บริการ วิเคราะห
ผูบริโภค วิเคราะหคูแขง รวมถึงการวิเคราะหกลยุทธดานการโฆษณาและประชาสัมพันธขององคกรและคูแขง
เพื่อวางแผนและกําหนดกลยุทธ กลวิธี วัตถุประสงค เครื่องมือการสื่อสาร งบประมาณ และการประเมินผล
ทางดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
This course focuses on the marketing environment, analysis of
organization and product/service, analysis of consumers and competitors, included analysis
of advertising and public relations stratigies of organization and competitors for planning
and determining strategies, tagtics, purposes, communication tools, budgets and evaluation
of advertising and public relations.
ADPR 305

การบริหารสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relation Media Management)
ศึ ก ษาประเภทของสื่ อ ที่ ใ ช ใ นการโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ สื่ อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส สื่ อดิ จิ ทัล รวมถึ ง การวิ เ คราะห สื่อ ประเภทตา งๆ กระบวนการวางแผนสื่ อ การกํ า หนด
วัตถุประสงค กลยุทธและกลวิธีในการใชสื่อ เหตุผลในการเลือกใชสื่อ การจัดทําตารางการใชสื่อ ตลอดจนการ
วัดประสิทธิผลการใชสื่อทุกประเภท
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.
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ADPR 306

การสรางสรรคงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(Creativity in Advertising and Public Relations)
ศึกษากระบวนการคิดที่เปนระบบ ขั้นตอนของการคิด องคประกอบของกระบวนการคิดเพื่อ
การสรางสรรค การสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดอยางสรางสรรคเพื่อผลิตสื่อสําหรับการโฆษณา
และประชาสัมพันธ โดยเนนการฝกทักษะในการออกแบบ ทั้งการออกแบบและเขียนขอความ การออกแบบ
ภาพและเสียง 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.
ADPR 401

ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
(English for Advertising and Public Relations)
ศึกษาหลักและวิธีการอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การอานออกเสียง การสนทนา
การสั ม ภาษณ และการแสดงความคิ ด เห็ น การแปลและการเขี ย นข า ว บทความ และบทโฆษณาและ
ประชาสั ม พั น ธ ใ นรู ป แบบต า งๆ โดยเน น การฝ ก ปฏิ บั ติ จ นได อ ย า งถู ก ต อ งเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ และสื่อสารการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 การปรับตัวขององคกรและบุคลากร การวางแผน การจัดองคกร
และการจัดการระบบงานดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม การหารายไดและการควบคุม
คาใชจายของธุรกิจ รวมถึงปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแกไขขององคกรธุรกิจ
This course highlights the management and patterns of advertising and
public relations as well as the analysis of current situations and favorable marketing trends.
The course also covers the study on the adaptation of organizations and staff,
organizational planning, organizational administration, advertising and public relations
management, organizational income, cost control, and organizational problems and
solutions.
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ADPR 403

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(1-4-4)
(Research for Advertising and Public Relations)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการ
วิจัย วิธีการเก็บขอมูล สถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการ
วิจัย โดยมีการฝกปฏิบัติในการผลิตผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิเคราะหผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพื่อ
นําไปใชประโยชนตองานดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
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.
ADPR 404

สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(1-4-4)
(Seminar in Advertising and Public Relations)
ศึกษาและวิเคราะห เกี่ยวกับสถานการณป จจุบันของการโฆษณาและการประชาสัมพั น ธ
เพื่ อให เ ข า ถึงข อเท็ จ จริ งของป ญ หาและอุ ป สรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญ หาเกี่ย วกับ การ
ดําเนิน งาน โดยมี การฝกปฏิบัติ ในจัด การสั มมนาด านการโฆษณาและการประชาสัมพัน ธ ในประเด็น ที่
เหมาะสม ตามหลักการและเทคนิคของการจัดการสัมมนา
This course focuses on the study and analysis of current conditions of
advertising and public relations so as to get into the core problems and difficulties of the
operation system, and to find out solutions to those problems. The course provides students
with workshops and seminars on appropriate issues related advertising and public relations.

COMD 301

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Interactive Media and Multimedia Design)
ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดการสื่อสารผานสื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย เครื่องมือ
อุปกรณ โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตที่เกี่ยวของการออกแบบสื่อ การใชประโยชนจากงานออกแบบ
เทคนิคการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ และมัลติมีเดียในงานออกแบบนิเทศศิลป การนําเสนอผลงานการออกแบบโดย
ใชสื่อ เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของ
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.
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COMD 302

การออกแบบเลขนศิลปสําหรับงานโทรทัศนและสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Motion Graphic Design for Television Works and Digital Media)
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะของการออกแบบเลขนศิลปที่ปรากฎในงานโทรทัศน
และสื่อดิจิทัล หลักการ องคประกอบของการออกแบบเลขนศิลป ประเภทของการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ
ระหวางหลักการไทโปกราฟก และหลักการแอนิเมชั่น การสังเคราะหภาษาการเคลื่อนไหวกับโครงสรางของ
การเลาเรื่อง ความสัมพันธของขอความและภาพสําหรับสื่อฐานเวลา
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.
COMD 303

การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟกในงานสื่อ
3(2-2-5)
(Illustration and Infographic Design)
ศึกษาแนวคิดในการสรางภาพประกอบหลักการนําเสนอแทนแบบมโนภาพหรือจินตทัศน
ของขอมูลอันประกอบไปดวยการศึกษาเชิงลึกอินโฟกราฟกและการสรางภาพมโนทัศนแบบดิจิทัล การใช
เทคนิคภาพประกอบดิจิทัลในการบรรยายแนวคิด เรื่องราว กระบวนการ ในรูปของ แผนผัง แผนที่ แผนภาพ
และภาพประกอบในการบอกเลาเรื่องราวการเรียนรูที่จะออกแบบและนําเสนอชิ้นงานกราฟกที่มีประสิทธิภาพ
และสวยงามและสามารถวิจารณและประเมินตัวอยางชิ้นงานจากสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล
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
การวาดสํ าหรั บ งานแอนิ เ มชั่ น กระบวนการผลิ ต งานแอนิ เ มชั่ น สองมิ ติ การจั ด องค ป ระกอบศิ ล ป และ
ทัศนียภาพ แสง เงา เทคนิคพิเศษในงานแอนิเมชั่นสองมิติ
This course focuses on the basic animation fundamental, human and animal
anatomy, drawing for animation works, two-dimentional animation production process, art
composition, perspective, light, shadow and special effects in two-dimentional animation
works.
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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.

COMD 306 คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 2 (Computer Animation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน : เคยเรียนวิชา คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 1 (COMD 304)
ศึกษาทฤษฎีสามมิติขั้นพื้นฐาน หลักการโมเดลและแอนิเมชั่นบนคอมพิวเตอร ครอบคลุม
กระบวนการใชซอฟแวรคอมพิวเตอรสําหรับการสรางโมเดลสามมิติ แอนนิเมชั่น งานออกแบบพื้นผิว เทคนิค
การจัดแสง และการเรนเดอรริ่ง อุตสาหกรรมงานสามมิติ ในงานภาพเคลื่อนไหว เชิงพาณิชย ไตเติ้ลรายการ
โทรทัศน มันติมีเดีย 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 และวิธีการในการฟง พูด อาน เขียน และแปล โดยการฝกทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานดานนิเทศศิลปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถ
สื่อความหมายไดอยางถูกตอง ทั้งดานการสืบคนขอมูล และการนําขอมูลไปใชในการอางอิง
The study of principles, techniques and methods of listening, speaking,
reading, writing and translating through the use of English language skills in practice. These
skills can be effectively applied to work in the field of communication design. As a result,
the meaning of a message can be conveyed properly to the audience in cases of query,
interview and reference.
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COMD 402

การจัดการธุรกิจทางนิเทศศิลป
3(3-0-6)
(Management for Communication Design Business)
ศึกษาธุรกิจงานนิเทศศิลป โครงสราง ลักษณะ การดําเนินงานขององคกรธุรกิจ ตลอดจน
ผลกระทบที่มีตอบุคคล วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวขององคกรธุรกิจ การบริหารและการ
จัดการ การวางแผน การนําเทคโนโลยีสื่อมาใชในองคกร 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
COMD 403

โครงงานออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design Projects)
3(1-4-4)
ให นักศึกษาคัดเลื อกหัว ขอโครงงานที่มีความคิดสรางสรรค โดยอธิบ ายไดวาสามารถนํา
ทฤษฎีมาประยุกตใชในการทําโครงงานได และฝกปฏิบัติในลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในงานนิเทศ
ศิลป เนนใหสามารถผลิตชิ้นงานที่สามารถใชไดจริงในงานอุตสาหกรรมนิเทศศิลป และสงเสริมใหเกิดความ
เชี่ยวชาญเพื่อมุงไปสูการสรางแฟมสะสมงาน เตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน
This course is give to student the opportunity to exercise creative and
practical control over specialized aspects of communication design. The course emphasis to
produce the work that can be made use in the industry, encourage the specialization in
order to aid in the creation of a strong portfolio and a clear path for further graduate
studies or employment.

COMD 404

สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป
3(1-4-4)
(Seminar in Communication Design)
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน ประเด็นรวมสมัยของงานออกแบบนิเทศศิลป เพื่อใหเขาถึง
ขอเท็จจริง ปญหา อุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน โดยมีการฝก
ปฏิบัติในจัดการสัมมนาดานนิเทศศิลปในประเด็นที่เหมาะสม 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.
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กลุมวิชาโท
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทภายนอกคณะที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 15
หนวยกิต
โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ สามารถเลือกเรียนกลุมวิชาชีพทางนิเทศศาสตรเปนวิชาโทได โดยให
เปนไปตามคําแนะนําของอาจารยประจําสาขาวิชา
วิชาฝกปฏิบัติหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียน 7 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
COMM 499

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
แบงเปน

7(1-40-0)

การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Preparation for cooperative Education)
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ และการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอรายงาน และการ
เตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูอื่น
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)
6(0-40-0)
ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนินงานตรงกับสาขาวิชา 1 ภาค
การศึกษา โดยใชความรูทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ นั้น
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานโครงการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานตออาจารยที่
ปรึกษาและผูแทนของสถานประกอบการ
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.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

COMM 498

- 86 -

การฝกวิชาชีพนิเทศศาสตร (Communication Arts Internship)
แบงเปน

7(1-40-0)

การเตรียมความพรอมสําหรับฝกวิชาชีพ (Preparation for Internship) 1(1-0-0)
ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร
บุคลิ กภาพและมนุ ษยสั มพัน ธ ความรู พื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางาน
รวมกับผูอื่น
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 โดยสามารถแบงการฝกวิชาชีพไดหลายครั้ง นับตั้งแตชั้นปที่ 1
จนถึงชั้นปสุดทาย ภายใตการนิเทศและประเมินผลของอาจารยประจําวิชารวมกับสถานประกอบการ พรอม
ทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิชาการที่ไดศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝกวิชาชีพ
Students are required to train in any workplace which related to a study
filed. Training duration must be at least 600 hours so that the students will learn the actual
work operations. The training can be divided into different times starting from the first year
to the last year of the study. During the training, all procedures will be supervised by the
supervisor and the owner of the workplace’s supervision and evaluations.
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คณะบริหารธุรกิจ
Faculty of Business
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากลและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อสรางบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบัน
3. เพื่อสรางบัณฑิตรองรับสายวิชาชีพทางการเงินการธนาคาร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
: บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy

อักษรยอ
อักษรยอ

:
:

บช.บ.
B.Acc.

โครงสรางหลักสูตร
140

หนวยกิต

34

หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภาษา
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผา นกิจกรรม

ไมนอยกวา
14 หนวยกิต
11 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุมเอกเลือก
2.4 กลุมวิชาโท

ไมนอ ยกวา
100 หนวยกิต
36 หนวยกิต
36 หนวยกิต
13 หนวยกิต
15 หนวยกิต

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

101
104
105
106
110

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอลฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 100 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน 36 หนวยกิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

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

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

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

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

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

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

2.3 กลุมวิชาเอกเลือกไมนอยกวา 13 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้
1. ACCT 181 การฝกงาน 1 (Practicum I)
2. ACCT 281 การฝกงาน 2 (Practicum II)
3. ACCT 381 การเตรียมความพรอมการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
(Pre-co-operative Education)
4. ACCT 382 การฝกงาน 3 (Practicum III)
5. ACCT 412 ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)
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9. ACCT
10. ACCT
11. ACCT
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413
414
415
421
422
423
424

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

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

451
452
453
454
455
481
492
493

- 91 การบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting)
การบัญชีหนวยงานรัฐบาล (Governmental Accounting)
การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
การบริหารตนทุน (Cost Management)
การวางแผนและควบคุมทางบัญชี (Controllership)
การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning and Control)
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environmental Management Accounting)
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System Controls and Auditing)
ปญหาการสอบบัญชี (Problems in Auditing)
การสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditing)
โปรแกรมสําเร็จรูปดานการบัญชีและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากร
องคการในทางการบัญชี
(Accounting Software Package and Enterprise Resource Planning
Software for Accounting)
การวางระบบบัญชี (Accounting System Design)
ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี (Database Systems for Accounting)
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Analysis and Design of Accounting Information Systems)
ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Issues in Accounting Information System)
การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
ปญหาการภาษีอากร (Problems in Taxation)
การบัญชีเฉพาะกิจการ 1 (Specialized Accounting I) หรือ
การบัญชีเฉพาะกิจการ 2 (Specialized Accounting II) หรือ
การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (Specialized Accounting III)
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
ปญหาพิเศษทางการบัญชี (Special Problems in Accounting)
การวิจัยทางการบัญชี (Accounting Research)
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2.4 กลุมวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกลุมวิชาโทในหลักสูตรตางๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือกลุม วิชาโทการเงิน
การธนาคารของสาขาดังนี้
กลุมวิชาโท การเงินการธนาคาร
นักศึกษาที่มีความประสงคจะเลือกกลุมวิชาการเงินการธนาคารเปนวิชาโท จะตองลงทะเบียนใน
รายวิชาที่ระบุไว จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังตอไปนี้
1. ACCT 415
2. FINA 361
3. FINA 362
4. FINA 363
5. FINA 364
6. FINA 461
7. FINA 462
8. FINA 463
9. FINA 491

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

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

หมายเหตุ กรณี ที่เ ลือกเรี ยนวิช าโททางการบัญชี นักศึกษาตองเลื อกเรี ย นจากหมวดวิชาเฉพาะดานของ
สาขาวิชาการบัญชีในกลุมวิชาแกนและการบัญชีการเงิน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (1. แผนการศึกษาแบบฝกงาน)
นักศึกษาชั้นปที่ 1
รหัส

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การบัญชีขั้นตน 1
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาชีวิต
การเรียนรูผานกิจกรรม
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
การคิดและการแกปญหา
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและการนําเสนอ

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

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

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

3
3
3
3
3
2
2
2

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

การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีตนทุน 1
การภาษีอากร 1
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอฯ
การฝกงาน 2

หนวยกิต
3
3
3
2
2
1
1
2
3
1

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

การบัญชีขั้นกลาง 1
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิตธิ ุรกิจ
การเงินธุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

3
3
3
2
3
3

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

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

ACCT 312
ACCT 331
COMP 300
XXXXXXX
XXXXXXX
ACCT 382

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

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

หนวยกิต
3
3
2*
3
3
3

15

นักศึกษาชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ACCT 411
ACCT 431
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
วิชาเอกเลือก 1
วิชาโท 5

หนวยกิต

รวม

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

3
3
3
3

12

รหัสวิชา

ACCT 491
BUSI 301
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 2
ชือ่ วิชา

การสัมมนาทางการบัญชี
การจัดการเชิงกลยุทธ
วิชาเลือกเสรี 2
วิชาเอกเลือก 2

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3

12

Nation University

- 94 -

แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
นักศึกษาชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การบัญชีขั้นตน 1
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาชีวิต
การเรียนรูผานกิจกรรม
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
การคิดและการแกปญหา
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ

หนวยกิต
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

รวม

รหัสวิชา

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

21

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

รวม

หนวยกิต
3
3
3
2
2
1
1
2
3

20

นักศึกษาชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

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

การบัญชีขั้นกลาง 1
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
การภาษีอากร 1
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิตธิ ุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

3
3
3
3
3
2
2
2

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

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีตนทุน 1
การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอ
อยางมืออาชีพ

3
3
3
3
2
3

รวม

17

นักศึกษาชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ACCT 311
ACCT 321
ACCT 341
ACCT 351
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

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

รวม
21
หมายเหตุ : วิชา COMP 300 ไมนบั รวมหนวยกิตไวในโครงสรางหลักสูตร

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

รวม

หนวยกิต
3
3
1
3
3
2*
3
3

19

นักศึกษาชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ACCT 481

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หนวยกิต

รวม

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

6

6

รหัสวิชา

ACCT 491
BUSI 301
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การสัมมนาทางการบัญชี
การจัดการเชิงกลยุทธ
วิชาเอกเลือก 2
วิชาโท 5
วิชาเลือกเสรี 2

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3

15
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต
CIVI 100

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

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไก
ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ 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 Selfsufficiency Economy philosophy will be discussed.
IPHI 100

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

กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง ที่มา ประเภท และ
ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the
significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and
others related Law for daily living.
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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PSYC 100

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

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

สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics) 2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองไทย 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 ในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตองและเหมาะสม 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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง
พูด อาน เขีย นเพื่ อการสื่อสารดว ยคําศัพทในระดับ สูงขึ้น เช น ฝ กการฟงและอานเพื่ อจั บใจความและ
รายละเอียดที่สําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนนฝกการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
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 โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล
To study effective techniques and methods of receptive (listening and reading)
and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of vocabulary and
proverbs, and formally complex grammar and structures with an emphasis on correct and
appropriate applications for up-to-date situations through critical thinking skill

ENGL 202

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

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
2(1-2-4)
(Thai Language for Communication and Presentations)
ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน 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 คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (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)
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต อ
ชีวิตประจําวัน และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถิ่นและสากล
The study of environmental science, the effect of environmental changing to
daily life, applying the development of life quality to individuals, local and international
levels are covered in the course.
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TAPS 100

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

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)
ศึกษาการใช เ ทคโนโลยี และสื่อรูป แบบใหม ระบบคอมพิว เตอร ระบบเครือขาย การใช
หองสมุ ด และการสื บ ค น ข อมู ล เครื อ ข า ยสั งคม โปรแกรมประยุ กต สํ า นั ก งาน ความปลอดภั ย คุ ณธรรม
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)
ศึกษาเรีย นรูความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจั ดการ การประเมิ นกิจกรรม
โครงการ โดยการเรียนรูผานกิจกรรมดานวิชาการ ดานกีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ
ดานความเปนมืออาชีพ
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 ทักษะ
ดานอาชีพ จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี
ประสบการณในเรื่องตาง ๆ
The course focuses on working and practical training for reinforcing
knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning
systems by experienced guest speakers.
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PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้)
PEHR 101

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย
การดู แลน้ํ าหนั กตั วให เหมาะสม มี ทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถ
นําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีใน
การออกกําลังกาย 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.

PEHR 104

เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาประวัติ จุดมุงหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเลนเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม สามารถนําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ สมรรถภาพ เนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ดวยกิจกรรมเทนนิส
ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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.
EHR 105

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

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความรูเบื้องตนของกิ จกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผู เรียนเกิ ด
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออก
กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐาน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to enjoy
exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic spirit, creating
unities, and helping each other are addressed in the course.
PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ
กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ
เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา
ดวยการวายน้ํา ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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
3(3-0-6)
(Introduction to Accounting Principles I)
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ
และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย รายการ
ปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาด การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการ
บัญชี
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.
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ACCT 112

การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
3(3-0-6)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือและการบัญชีสําหรับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม เจาหนี้และตั๋วเงินจาย เงินเดือนและคาจางแรงงาน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น สวนของเจาของ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
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.
BLAW 201

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law and Business Ethics)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทาง
ธุรกิจ เชน หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
ตราสารทางการเงิน เชน ตราสารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผูบริหารและ
พนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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)
ศึ ก ษาลั ก ษณะขององค ก ารและการบริ ห ารทั้ ง ในและต า งประเทศ วิ วั ฒ นาการของ
แนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร หนาที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา
ทํางาน และการควบคุม การศึกษาหนาที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา
ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุมคน และหนวยงานในองคการ โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัย
ที่เปนตัวบุคคล ซึ่งสงผลกระทบตอองคการ รวมถึงการบริหารความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ
ในยุคโลกาภิวัตน
A study of organization characteristics and management both domestically
and globally. Evolution of management concept and theory as well as management roles,
which include planning, organizing, 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.
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BUSI 102

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
ศึ กษาแนวความคิ ด หน าที่ และความสํ าคั ญของการตลาดที่ มี ผลต อความสามารถในการ
ดําเนินงานของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาด
เปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายทางธุรกิจ
A study of principles, definitions, functions, process, institutions, environment
and services of marketing. Topics include product classification, distribution channels,
pricing and promotion, consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing
mix strategy, and market targeting.
BUSI 201

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

การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
3(2-2-5)
(Management of Information System in Organization)
วิชาบังคับกอน : TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
หลั ก การจั ด การระบบสารสนเทศในองค กร การแขง ขั น กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การ
ประยุ ก ต ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศให เ กิ ด ความได เ ปรีย บเชิ ง ธุ ร กิ จ การพั ฒ นากลยุ ท ธ ข ององค กร โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ดานบุคลากร องคกร และการบริหาร บทบาทและหนาที่ของผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในองคกร กรณีศกึ ษา และการฝกใชซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
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.
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BUSI 203

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis & Business Statistics)
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต
ความแนนอน และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ
รวมทั้งการประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนา 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.

BUSI 205
การเงินธุรกิจ 1 (Business Finance I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี :
ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หรือสําหรับนักศึกษาตางคณะ
ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
ขอบเขตและบทบาทหนาที่ของฝายการเงิน เปาหมายและความสําคัญของการจัดการทาง
การเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงินเพื่อการบริหาร
การเงิน การจัดการทางการเงินของธุรกิจทั้งในดานการจัดการ จัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ตลาดทาง
การเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
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.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 105 -

BUSI 206

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Production and Operation Management)
ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธการผลิตและบริการ การวางแผนผลิต
สินคาและบริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลําเลียง การควบคุม
สินคาคงคลัง การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสินคาและบริการ การควบคุมตนทุนการลดความสูญเสีย การ
บํารุงรักษาอุปกรณ 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 207
การเงินธุรกิจ 2 (Business Finance II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ 1
เทคนิคการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงินสด ลูกหนี้ สินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร
(งบรายจายลงทุน) ภายใตสถานการณทั้งแนนอนและไมแนนอน โครงสรางเงินลงทุนและตนทุนของเงินทุน
หนี้สิน การจัดหาเงินทุนระยะยาว 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, longterm financing, dividend policy, mergers business .
BUSI 301

การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
3(3-0-6)
ศึกษาการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณภายในองคการโดยวิเคราะห
จุดออนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององคการใหเหมาะสมกับ
กําลังความสามารถ และสภาพแวดลอม รวมถึงการสรางคานิย ม วัฒนธรรมองคการ ปรัช ญา นโยบาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนทิศทางกลยุทธ การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธโดยใชกรณีศึกษาทาง
ธุรกิจประกอบการเรียนการสอน
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.
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ECON 105

เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตรดาน อุปสงค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต การ
วิเคราะหตนทุน กําไร โครงสรางการตลาด ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการคา
และการเงินระหวางประเทศ เพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห
ประกอบการตัดสินใจในการ กําหนด
นโยบายของธุรกิจ 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.

ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : สําหรับนักศึกษาตางคณะที่ตองการเลือกเรียนวิชาโทการเงินการธนาคาร
หลักการบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู วงจร
การบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยการ การบัญชีเกี่ยวกับเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ หนี้สินและสวน
ของเจาของ การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม และการบัญชีสําหรับกิจการผลิตสินคา จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
บัญชี และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
A study of financial accounting concepts and frameworks. Topics also include
double entry accounting principles and approaches, cycles of accounting, recording of
business transactions, and the preparation of financial statements, 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.
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กลุมวิชาเอกบังคับ
ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ
ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
วิชาบังคับกอนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีที่หลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี :
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การรับรูรายการ
และการวัดมูลคาของสินทรัพย การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยในรายงานทางการ
เงิน การบัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกูยืม และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อระบบ
การควบคุมสินทรัพย
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.
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ
ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
วิชาบังคับกอนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีที่หลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี :
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของกิจการ การรับรู
รายการ การวัดมูลคาหนี้สิน การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลหนี้สินในรายงานทางการเงิน การบัญชีหาง
หุนสวน 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.
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ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ
ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
วิชาบังคับกอนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีที่หลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี :
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หลักพื้นฐานของการบัญชีตนทุน การคิดตนทุนงานสั่งทํา การคิดตนทุนงานชวง การบัญชี
สําหรับวัตถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต การคิดตนทุนตามกิจกรรม การบัญชีสําหรับ
ผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได การบัญชีสําหรับสินคาเสีย เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย การงบประมาณ
และการคิดตนทุนมาตรฐาน 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 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอนชําระ ธุรกิจ
ลีสซิ่ง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด การรายงานงบการเงิน
ระหวางกาล สัญญากอสราง การปรับโครงสรางหนี้ สัญญาเชา ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ผลประโยชนพนักงาน
การบัญชีกองทุนและการบัญชีกิจการไมแสวงหาผลกําไร
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.
ACCT 312 การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การทํางบการเงินรวม
รายการเงินตราตางประเทศ และการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
Home-office and branch accounting; accounting for combined corporate
entities; preparation of consolidated financial statements; foreign currency transactions;
translations of foreign financial statements.
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ACCT 321 การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
การบัญชีบริหารและการบัญชีตนทุน การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน เทคนิคในการประมาณ
ตนทุน วิธีตนทุนเต็มและตนทุนตรง การวิเคราะหความสัมพันธของตนทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณและ
งบประมาณยืดหยุน การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน
การกํ า หนดราคาโอน การวิ เ คราะห ร ายจ ายลงทุน ประเด็น พิเศษเกี่ย วกับ แนวคิดตน ทุน รวมสมัย ในการ
ตัดสินใจ และระบบตนทุนรวมสมัยเพื่อการวางแผนและควบคุม
Managerails accounting and cost accounting; cost behavioral analysis; cost
forecasting techniques; absorption costing and direct costing methord; cost-volume-profit
relation analysis; bugetting ans flexible bugetting; information for decision making;
responsibility accounting and performance evaluation; transfer pricing; investment analysis;
special topics on contemporary cost approaches for decision making; and contemporary
cost planning and control systems.
ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
แนวคิดและแมบทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค ขอบเขต กฎหมาย
และขอบังคับเกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี รายงานการสอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลขอมูลดวย
คอมพิวเตอร
Concept and framework of auditing; auditing standard; objectives, scope, law and
regulations related to auditing; principles and procedures of internal ontrol; auditing techniques
and planning; audit quality control; audit reports; and computerized data processing audit.
ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems) 3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
(Management Information System in Organization)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหล
ของขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา เอกสาร เครื่องมือสําหรับ
งานดานสารสนเทศทางการบัญชี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การควบคุมภายในและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ
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.
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ACCT 351 การภาษีอากร 2 (Taxation II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
BUSI 201 การภาษีอากร 1 (Taxation I)
แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและ
การภาษีอากร การคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปน
กําไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี
Concepts and differences between accounting principles and taxation for
revenues and expenses recognition; calculating income tax per revenue code; adjustments for
financial accounting-based income to taxable income; preparation of tax report and tax returns.
ACCT 491
เงื่อนไข :

การสัมมนาการบัญชี (Seminars in Accounting)
3(3-0-6)
เฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร หรือระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีที่เปนปจจุบัน
Presentation and discussion on current interesting topics in financial
accounting, managerialaccounting or accounting information systems in current issue.
กลุมวิชาเอกเลือก - ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้

ACCT 181

การฝกงาน 1 (Practicum I)
1(0-6-0)
ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิช าและจะตองสะสม
จํานวนชั่วโมงฝกงานไว ไมน อยกว า 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 สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิช าและจะตองสะสม
จํานวนชั่วโมงฝกงานไว ไมน อยกว า 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 381

การเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Pre-co-operative Education)
หลัก การและแนวคิด ของสหกิจ ศึก ษา การเตรีย มความพรอ มในการทํ า งานรว มกับ
ผูรว มงาน จริย ธรรมในการประกอบวิช าชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษ ยสัมพัน ธ ความรูพื้น ฐาน
และเทคนิคในการสมัครงาน การใชสถิติและระเบี ยบวิธีวิจัย 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 สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิช าและจะตองสะสม
จํานวนชั่วโมงฝกงานไว ไมน อยกว า 200 ชั่วโมง
Professional practice in enterprise in order to accounting department
suggession and accumulated practice hour not less than 200 hours
ACCT 411

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห
3(3-0-6)
(Financial Reports and Analysis)
วิชาบังคับกอน : ACCT 311 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)
หรือ
ACCT 312 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
รายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูล วิธีการและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหรายงาน
การเงินและขอมูลทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะหธุรกิจ การวิเคราะหผลกระทบตอ
รายงานการเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน การวิเคราะหงบการเงินรวม การวิเคระหงบ
กระแสเงินสด คุณภาพกําไร การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ และกรณีศึกษา
Financial Reports and Disclosures; method and tools for analyzing financial
reports and other importance accounting informations in order to decision making; business
analysis; effected analysis in financial reports from differential accounting policy;
consolidation financial statement analysis; statement of cash flow analysis; quality of
earnings; analysis of multi-national financial statements; and case study.
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ACCT 412 ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติทางการบัญชี รวมถึงการ
ประยุกตวิธีการและหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณดาน
กฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม หลักการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและ
ฐานะการเงิน ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน และปญหาที่เกี่ยวของ
Evolution, nature, structures, concept and assumptions of accounting; application
of accounting principles and procedures to economic law and regulations, professional standards
and social environment; principles of income and financial position measurement; evaluation of
assets, liabilities and owners’ equities; presentation in financial reporting; and related problems.
ACCT 413 การบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
ของประเทศตาง ๆ การลดความแตกตางทางการบัญชี การซื้อตราสารลวงหนา และภาวะเงินเฟอ งบการเงิน
ระหวางประเทศและการเปดเผยขอมูล งบการเงินรวมและรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ การ
วิเคราะหงบการเงินนานาชาติ การกําหนดราคาโอนและภาษีระหวางประเทศ การวางแผนและควบคุมของ
บริษัทขามชาติ
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.
ACCT 414 การบัญชีหนวยงานรัฐบาล (Governmental Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค แนวคิ ด และพั ฒ นาการด า นการบั ญ ชี ข องหน ว ยงานภาครั ฐ
นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนวยงานภาครัฐ การ
จัดทํารายงานทางการเงินของหนวยงานภาครัฐ 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.
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ACCT 415 การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย การจัดทํารายงานการเงินตาม ขอบังคับของ
ธนาคารพาณิชย
Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the
financial reports due to the regulations of the commercial bank.
ACCT 421 การบริหารตนทุน (Cost Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 321 การบัญชีตนทุน 2 (Cost Accounting II)
ตนทุนเพื่อการบริหารในเชิงกลยุทธ ตนทุนคุณภาพ ตนทุนตามเปาหมาย การวิเคราะหหวงโซ
แหงคุณคาและตนทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ ระบบบริหารสินคาทันเวลา การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน การ
วัดผลงานแบบดุลยภาพ การนําขอมูลตนทุนไปใชในประกอบการตัดสินใจการวางแผน ควบคุมและประเมินผลการ
ปฏิบัติสําหรับผูบริหารทุกระดับ
Cost for strategic management; quality of cost; target cost; value chain
analysis and cost of product life cycle; inventory just in time system; cost behavior analysis;
balance score card evaluation; information for dicision making in planning controlling and
evaluating.
ACCT 422 การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี (Controllership)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
ลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสรางของการจัดองคการ
เทคนิคในการวางแผนและควบคุม การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
และการศึกษานอกสถานที่
Nature and role of controller; organization structures; planning and control
techniques; using accounting information in planning and control in operating; and field trip
required.
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ACCT 423 การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning and Control)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม การประเมินผลงานของ
องคกรที่เนนการวางแผนกลยุทธและการใชงบประมาณเปนเครื่องมือ การกําหนดดัชนีชี้วัดผลดําเนินงานและ
การรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
Stratgic plan; roles of profit planning and control; evaluation of an
organization that focuses on strategic planning and budgeting tools; the index measures
performance and reporting to the control and management.
ACCT 424

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environmental Management Accounting)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ผลกระทบเชิ ง ลบของการประกอบธุ ร กิ จ ที่ มี ต อ
สิ่ ง แวดล อ มและสั ง คม กระบวนการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม การรวบรวม จั ด ทํ า และวิ เ คราะห ข อมู ล ต น ทุ น
สิ่งแวดลอม ประโยชนทางธุรกิจที่ไดรับจากการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนตัวเลขทางการเงินและไมเปน
ตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนเสนอตอผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
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 กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับทั่วทั้ง
องคการ กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การประเมินผล การวางแผนการตรวจสอบภายใน การ
ปฏิบัติงาน การสรุปขอตรวจพบ และการรายงายผลการตรวจสอบ บทบาทการตรวจสอบภายในตอการการทุจริต การ
ตรวจสอบในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Characteristic, types and standard of internal auditing; enterprise risk
management framework; internal control framework; corporate governance; evaluation;
internal audit planning; performing; audit finding; and communication audit results; role of
internal control audit with fraud; internal audit in information technology.
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ACCT 432

การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information System Controls and Auditing)
วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
บทบาทและผลกระทบของคอมพิ ว เตอร ที่มีตอการควบคุ มและตรวจสอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร ประเภทและโครงสรางการควบคุมดาน
คอมพิวเตอร กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรชวยการตรวจสอบ
การใชกรณีศึกษา
Roles and impact of computer on control and audit; relevant professional
standards; risk and computer crimes; structure of computer controls; audit processes and
computer assisted audit techniques; usages case study.

ACCT 433 ปญหาการสอบบัญชี (Problems in Auditing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)
ปญหาตางๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี การประยุกตหลักการสอบบัญชีใน สถานการณตางๆ
และการรายงานการสอบบัญชี
Various problems in auditing; application of auditing principles for various
situations and audit reporting.
ACCT 434 การสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)
หลักการ แนวคิด โครงสรางสําคัญของภาษีอากร ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยในสวนของหางหุนสวนบริษัท พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 การสอบบัญชีตามหลักเกณฑ
การปฏิบัติงานและการรายงานสําหรับผูสอบบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
Principles, concepts and importance structure of taxation; Thai revenue code; Thai
civil and commercial code in company and partnership; Thai accounting act; audit processes and
Tax auditor reporting in Thai revenue code.
ACCT 441

โปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากรองคการในทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning Software for Accounting)
วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติใช
ระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ การประยุกตงานดานการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ กลุม
ระบบงานทางการบัญชีซึ่งรวมถึงระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทํางบการเงิน
Enterprise resource planning principle; success factors in implementing ERP
software; application of accounting functions in the ERP system; accounting module
including general ledger system and financial report preparation.
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ACCT 442 การวางระบบบัญชี (Accounting System Design)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ลั ก ษณะของระบบบั ญ ชี หลั ก การและวิ ธี ก ารพิ จ ารณาการวางระบบบั ญ ชี ข องธุ ร กิ จ
สวนประกอบของระบบบัญชี วิธีการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การออกแบบเอกสาร ทะเบียนและบัญชี
ตางๆ การออกแบบรายงานทางการบัญชี ความแตกตางระหวางการบัญชีที่ทําดวยมือและคอมพิวเตอร และ
บุคคลที่เกี่ยวของกับระบบบัญชี
Accounting system nature; principle and procedure for consideration in
accounting system; accounting system componance, procedure, internalcontrol,
documentation design, accounting report design; diferentation in manual and computer and
areas who participate
ACCT 443 ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญชี (Database Systems for Accounting) 3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร (Management Information System
in Organization)
แนวคิดพื้นฐานของฐานขอมูล ภาษา การออกแบบฐานขอมูล เทคนิคและแนวโนม การนําระบบ
ฐานขอมูลไปปฏิบัติใช แนวโนมของระบบฐานขอมูล และระบบฐานขอมูลในทางการคา
Basic concepts of database; languages; design of database; database system
implementation techniques and trends; and commercial database systems.
ACCT 444

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Analysis and Design of Accounting Information Systems)
วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใชแผนภาพทางเดินขอมูล
พจนานุกรมขอมูลในการวิเคราะหระบบ การออกแบบเอาตพุตและอินพุต การออกแบบแฟมขอมูล และ
ฐานขอมูล
Accounting information systems analysis and design; use of data flow diagrams;
data dictionaries in systems analysis; output and input design; file and database design.
ACCT 445

ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Issues in Accounting Information System)
วิชาบังคับกอน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
คนควา วิเคราะหและอภิปราย เพื่อใหเกิดความรู และความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็นหรือ
ปญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 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 ภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษี อื่ น เพื่ อ ให การเสี ย ภาษี เ ป น ไปอย างถูก ตองและประหยัด ภายใตก รอบของกฎหมายและความ
รับผิดชอบตอสังคม
Taxation planning in personal income tax, corporation income tax,
withholding tax, value added tax and other taxes for the tax is to be correctly and
economical in the framework of law and social responsibility.
ACCT 452 ปญหาการภาษีอากร (Problems in Taxation)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 351 การภาษีอากร 2 (Taxation II)
ปญหาเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีอื่น โดยเนนกรณีศึกษาและประเด็นสําคัญในปจจุบัน
Problems about personal income tax, corporate income tax, withholding tax,
value added tax and other taxes by focusing on case studies and current issues.
ACCT 453 การบัญชีเฉพาะกิจการ 1 (Specialized Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย
ประกันภัย คลังสินคา โลจิสติกส เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as
finance, real estate, insurance, warehouse. Selected one or more topics.
ACCT 454 การบัญชีเฉพาะกิจการ 2 (Specialized Accounting II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล กิจการ
ทองเที่ยว ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และกิจการใหบริการอื่น เลือกศึกษากิจการประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือ หลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as hotel,
hospital, toursism, and other servicing enterprises. Selected one or more topics.
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ACCT 455 การบัญชีเฉพาะกิจ 3 (Specialized Accounting III)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีตนทุน 1 (Cost Accounting I)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สาธารณูปโภค เกษตรกรรม ธุรกิจ
การเกษตร 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 โดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลั ย กั บสถานประกอบการเพื่ อใหโ อกาสนักศึกษาในการพัฒ นาความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด จิตใจ และ
อารมณ โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา 4 เดือนเต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงาน
ประสบการณที่ไดจากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอื่น
A systematic provision of work-based learning in the work place with the
cooperation between the university and the work place in order to provide the opportunity
for the students to develop operational competency related to the accounting profession.
Students have an opportunity to develop their thinking ability, mind and emotion. The period
of co-operative education must not be less than 4 months. The students will be evaluated
through a report of the experience from the work place or a piece of other creative work.
ACCT 492

ปญหาพิเศษทางการบัญชี (Special Problems in Accounting)
3(3-0-6)
การศึกษาคนควาทางการบัญชีในระดับปริญญาตรี 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
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิจัยและแบบวิจัยตางๆ การใชสถิติวิเคราะหอยางงายใน
การวิเคราะหขอมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางบัญชี
Introduction to research; research methology and designs; use of basic
statistical analysis; and literature review of accounting research.
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กลุมวิชาโทการเงินการธนาคาร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้
ACCT 415 การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย การจัดทํารายงานการเงินตาม ขอบังคับของ
ธนาคารพาณิชย
Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the
financial reports due to the regulations of the commercial bank.
FINA 361
สถาบันการเงิน (Financial Institutions)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
BUSI 205 การเงินธุรกิจI (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
BUSI 205 การเงินธุรกิจI (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาตางคณะ
ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )
BUSI 205 การเงินธุรกิจI (Business Finance I)
การบริหารและการจัดการดานตาง ๆ ของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การจัดการดานเงินทุนและการบริหารสภาพคลอง การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน การ
บริหารกําไรและตนทุน การวิเคราะหฐานะและความมั่นคงตลอดจนกลยุทธในการวางแผนทางดานการเงิน
ของสถาบันการเงิน
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
โดยเนนถึงการนําไปใชจริงของแตละบุคคลแตละครัวเรือน ซึ่งไดแก การจัดทํางบประมาณ การออม การ
ลงทุนในที่อยูอาศัย การกูยืม การประกันภัยตาง ๆ การลงทุน ภาษี การวางแผนในวัยเกษียณอายุ มรดก
รวมถึงหลักการ เทคนิคของการจัดการสินทรัพย และหนี้สินของครัวเรือน และศึกษาถึงสถาบันการเงินตาง ๆ
ที่มีความสัมพันธกับแตละบุคคลและครัวเรือน
The management of household and personal finance covering financial
concepts with special emphasis on their application in real situations by individuals and
households: budget management, saving, housing acquisitions, borrowing, different types of
insurance, investments, retirement planning; principles and techniques for the management
of household's assets and liabilities, financial institutions concerned with individuals and
households
FINA 363
การจัดการสินเชื่อ (Credit Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
ความสําคัญของการจัดการสินเชื่อในปจจุบัน ชนิดของสินเชื่อตาง ๆ สินเชื่อผูบริโภค สินเชื่อ
การคา การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการพิจารณาใหสินเชื่อทุกชนิด แหลงที่มาของขอมูลตาง ๆ วิธีการเรียก
เก็บหนี้ ลําดับขั้นการเก็บหนี้ตามกฎหมาย
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
ลักษณะการประกันชีวิต การคํานวณเบี้ยประกันภัย สิทธิไดรับความคุมครอง กองทุนคุมครองผูถือกรมธรรม
Functions and coverage of various types of insurances, roles and
responsibilities of insurance companies, international standard of insurance process, types
and characteristics of risks in businesses, characteristics of life insurances, insurance rate
calculation, coverages, and insurance buyer protection fund.
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FINA 461

การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Planning and Control)
วิชาบังคับกอน : ACCT 111 การบัญชีขั้นตน 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นตน 2 (Introduction to Accounting Principles II)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
หรือสําหรับนักศึกษาตางคณะ
ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการเงิน หลักการทางบัญชีที่ใชในการจั ดทํางบ
การเงิน รูปแบบของงบการเงิน ประโยชนและขดจํากัดของการจัดทํา การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงิน การายงานผลการวิเคราะหและแนวทางในการแกปญหาสถาน
การทางการเงิน
Objective of financial statement, basic concepts accounting principles,
form of financial statement, benefits and limitations of financial statement, disclosure
of financial information, impact of adjustment statement, report and problem solving
analysis of financial position
FINA 462 การวิเคราะหตราสารทุน (Equity Analysis)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาตางคณะ
BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
ตราสารทุน ตลาดตราสารทุน ลักษณะของตลาดและกลไกการทํางานทั้งของตลาดแรกและ
ตลาดรองของตราสารทุน ศึกษาแนวความคิดตาง ๆ ที่เปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาด
หลักทรัพยประเภทตาง ๆ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับราคาหลักทรัพย การประเมินราคาหลักทรัพย ความเสี่ยง
ความพอใจในความเสี่ยง และการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดจนนโยบายการลงทุนอันมี
วัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ตองการในระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนพอที่จะยอมรับได
Equity security; equity security market; characteristics of the securities market
and how it works in both first and second market; necessary basic concepts for security
investment decisions, factors influencing the price of securities, security valuation, risk, and
calculation of investment return; the policy of investment for the desired rate of return
with the acceptable level of risk
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FINA 463
การวิเคราะหตราสารหนี้ (Fixed Income Analysis )
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาตางคณะ
BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
ตราสารหนี้ประเภทตาง ๆ และตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือของตลาดตราสารหนี้หรือ
พันธบัตร ทฤษฎีที่นํามาวิเคราะหหาราคา อัตราผลตอบแทน การวัดความเสี่ยงและกลยุทธการลงทุนในตลาด
ตราสารหนี้
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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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ที่มีความรูและทักษะทางวิชาบริหารธุรกิจ เชื่อมโยงความรู
ดานการตลาด ไดตรงความตองการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มีความรับผิดชอบ
มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธดี เขาใจตนเองและผูอื่น มีจิตอาสา
3. เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด เพื่อนําไปสูการประกอบอาชีพในองคการ ธุรกิจตางๆ
รวมทั้งอาชีพอิสระอยางมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. เพื่อสรางบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด ที่มีความพรอมที่จะนําความรูความสามารถและทักษะไป
ประยุกตใชในการวางแผน ประสานงานและแกไข ปญหาในกิจกรรมการตลาดไดทันทีเมื่อสําเร็จ
การศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing

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

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

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา

141

หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอยกวา

34

หนวยกิต

101

หนวยกิต

6

หนวยกิต

1.1
1.2
1.3
1.4

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุม วิชาเอก
2.3 กลุม วิชาโท

3 หมวดวิชาเลือกเสรี
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14
11
6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
43
43
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
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3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

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

MKTG
MKTG
MKTG
MKTG

211
212
213
214

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

312
313
314
315

11. MKTG 321
12. MKTG 322
13. MKTG 411

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
การบริหารผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Management)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)
บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 1
(Integrated knowledge Management in Marketing I)
ฝกปฏิบัติงาน 1 (Practicum I)
ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
(Distribution Channels and Supply Chain Logistics Management )
การวิจัยตลาด (Marketing Research)
กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy)
การวางแผนการตลาด (Marketing Plan)
บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 2
(Integrated knowledge Management in Marketing II)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Preparation for Co-operative Education)
ฝกปฏิบัติงาน 2 (Practicum II)
สัมมนาการตลาดเพื่อความเปนมืออาชีพ
(Seminar in Marketing for Professional Development)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-0)
3(0-18-0)
3(3-0-6)
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14. MKTG 412 บูรณาการความรูทางการจัดการการตลาด 3
(Integrated knowledge Management in Marketing III)
15. MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
16. MKTG 422 ฝกปฏิบัติงาน 3 (Practicum III)

หมายเหตุ :

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

วิชาที่มีการสอนเปนภาษาอังกฤษในเอกบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต
วิชาที่มีการสอนเปนภาษาอังกฤษในเอกเลือก จํานวน 9 หนวยกิต

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

2. กรณีที่นักศึกษาเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 ใหลงเรียนวิชา MKTG 321 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และ MKTG 421 การปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

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

MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG

341
342
343
344
441
442

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

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

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

MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG

351
352
353
354
451
452

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

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

กลุมวิชาเอกเลือกที่ 4 การตลาดระหวางประเทศ
1. MKTG 361 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา
(Import and Export Business Management)
2. MKTG 362 การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN)
3. MKTG 363 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในธุรกิจระหวางประเทศ
(E-commerce Management in International Business)
4. MKTG 364 การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Negotiation)
5. MKTG 461 พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดตางประเทศ
(Customer Behavior in The International Markets)
6. MKTG 462 การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ
(International Product and Price Management)
7. MKTG 463 การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ
(International Distribution Channel Management)
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

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

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

2.3 กลุมวิชาโท 15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอื่นๆที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 15 หนวยกิต เปนอยางนอย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

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

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

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

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

MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG
MKTG

332
333
343
344
354
361

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

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

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

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

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

หมายเหตุ : ทั้งนี้ในกลุมวิชาโทที่เปนรายวิชาบังคับ
หากนักศึกษาเรียนเปนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรอื่นจะตองเลือกกลุมวิชาโท
ที่เปนรายวิชาเลือกเพิ่มใหไดหนวยกิตอยางนอย 15 หนวยกิต ตามกําหนด

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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- 130 แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด
แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบัญชีการเงิน 1
หลักการจัดการ
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาชีวิต
การเรียนรูผานกิจกรรม
การคิดและการแกปญหา
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ

2
3
3
2
2
2
1
2
2
2

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

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

2
3
2
2
1
1
2
3
1
1

รวม

21

รวม

18

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

หนวยกิต

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

นักศึกษาชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

หนวยกิต

รหัสวิชา

การภาษีอากร 1
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
การบริหารผลิตภัณฑและราคา
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

3
3
3
2
3
2
2
2

BUSI 204
BUSI 205
CIVI 100
ENGL 202

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

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

รวม

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

3
3
2
2
3
1
3
3

21
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- 131 แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด
แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

3

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

2*
3
3
1
3
3
3
3

21

รวม

19

หนวยกิต

รหัสวิชา

3
3
3
3
3
3

COMP 300
MKTG 313
MKTG 314
MKTG 412
MKTG 422

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

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิตธิ ุรกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการเชิงกลยุทธ
การเปนผูประกอบการยุคใหม
ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการ
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
MKTG 312 การวิจัยตลาด

รวม

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

รหัสวิชา

หนวยกิต

MKTG 411 สัมมนาการตลาดเพือ่ ความเปนมืออาชีพ
วิชาเลือกเสรี 2
วิชาเอกเลือก 2
วิชาเอกเลือก 3

รวม

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

3
3
3
3

วิชาโท 3
วิชาโท 4
วิชาโท 5

3
3
3

12

รวม

9
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- 132 แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด
แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

2
3
3
2
2
2
1
2
2
2

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

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

2
3
2
2
1
1
2
3
1

รวม

21

รวม

17

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

หนวยกิต

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

นักศึกษาชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

หนวยกิต

รหัสวิชา

การภาษีอากร 1
การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
การบริหารผลิตภัณฑและราคา
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

3
3
3
2
3
2
2
2

BUSI 204
BUSI 205
CIVI 100
ENGL 202

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

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

รวม

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

3
3
2
2
3
1
3

18
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิต สาขาวิชาการตลาด
แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

3
3
3
3
3
3

COMP 300
MKTG 313
MKTG 314
MKTG 321
MKTG 412

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

การบัญชีเพื่อการจัดการ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิตธิ ุรกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
การจัดการเชิงกลยุทธ
การเปนผูประกอบการยุคใหม
ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการ
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
MKTG 312 การวิจัยตลาด

3

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

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

2*
3
3
1
1
3
3
3

รวม

17

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

รหัสวิชา

หนวยกิต

MKTG 421 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รวม

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

6

6

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

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

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

21
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 14 หนวยกิต
CIVI 100
อารยธรรมและประวัติศาสตรศิลป (Civilization and History of Art) 2(2-0-4)
ศึกษาความเปนมา แนวคิด 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 การทํางานของกลไก
ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ 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 Selfsufficiency Economy philosophy will be discussed.
IPHI 100

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

LAWS 100

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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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 การนําเอาหลัก
จิตวิทยามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
This course focuses on the history of Psychology, human behaviors, meaning
and benefits of human relations, personality, adapting, creating interpersonal relations,
personality development, cohabitation in society and organization, promoting morality and
ethics, environmental influences on human behaviors, and capitalize physiological theories
on daily life.
SOCI 100

สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก

2(2-0-4)

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)

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

สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics) 2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองไทย 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
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.
ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง
พูด อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงขึ้น เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและ
รายละเอียดที่สําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนนฝกการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
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 โดยเนนฝกปฏิบัติในการประยุกตใชใน
สถานการณตาง ๆ ในปจจุบันอยางถูกตองและเหมาะสมผานกระบวนการคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผล
To study effective techniques and methods of receptive (listening and
reading) and productive (speaking and writing) English skills with a wide variety of
vocabulary and proverbs, and formally complex grammar and structures with an emphasis
on correct and appropriate applications for up-to-date situations through critical thinking
skill
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ENGL 202

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

THAI 100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
(Thai Language for Communication and Presentations)

2(1-2-4)

ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผาน
รูปแบบการเขียน การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนให
เหมาะสมกับบุ คคลตามโอกาส และสถานที่ กลวิธีการใชภ าษาเพื่อการสื่อสารและนํ าเสนอ อย างมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
This course deals with the analyzing of Thai language used in the present,
practices using Thai language skills with correct structure, valuing the received messages as
readers and listeners, the process of sending messages via writing and speaking as well as using
language for everyday purpose. It also aims at using idiomatic wording that is appropriate for
people, occasions, and places using Thai language for effective communication and
presentation strategies.
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กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
COMP 300
เงื่อนไข

คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน (Computer for Working)
2(1-2-4)
- ไมนับหนวยกิต
- ผูที่สอบไมผาน IT Exam ในชั้นปที่ 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)
ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร สิ่ งแวดลอ ม การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ งแวดล อ ม ที่ มี ผ ลกระทบต อ
ชีวิตประจําวัน และการประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ทองถิ่นและสากล
The study of environmental science, the effect of environmental changing to
daily life, applying the development of life quality to individuals, local and international
levels are covered in the course.
TAPS 100

การคิดและการแกปญหา (Thinking and Problem Solving)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายของการคิดและการแกไขปญหา เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหา
เชิงตรรกศาสตร 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.

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)
ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใช
หองสมุ ดและการสืบค นขอมูล เครือข ายสังคม โปรแกรมประยุกต สํานักงาน ความปลอดภัย คุ ณธรรม
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.
TECH 101
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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 ดานบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ
ดานความเปนมืออาชีพ
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 ทักษะ
ดานอาชีพ จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี
ประสบการณในเรื่องตาง ๆ
The course focuses on working and practical training for reinforcing
knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning
systems by experienced guest speakers.

PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้)
PEHR 101
กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health 1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย
การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถ
นําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีใน
การออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of the importance of health and physical fitness, introductory
exercise science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health
are emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for
health, fitness and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic
spirits with rhythmic activities.
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PEHR 104

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

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

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออก
กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐาน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to
enjoy exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic
spirit, creating unities, and helping each other are addressed in the course.
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PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ
กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ
เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจ
นักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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 วงจร
การบัญชี การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยการ กฎหมายและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
A study of financial accounting concepts and frameworks. Topics also include
double entry accounting principles and approaches, cycles of accounting, recording of
business transactions, and the preparation of financial statements for service and
commercial business as well as application of accounting software.
ACCT 102

การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
2(2-0-4)
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ หนี้สินและสวนของเจาของ การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม และการบัญชีสําหรับ
กิจการผลิตสินคา
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.
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ACCT 301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน การคิดตนทุนตามกิจกรรม
การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไรการบัญชีตามความ
รับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน 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)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองคกรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทาง
ธุรกิจ เชน หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
ตราสารทางการเงิน เชน ตราสารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผูบริหารและ
พนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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 วิวัฒนาการของแนวความคิด
และทฤษฎีทางการบริหาร หนาที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน และการ
ควบคุม การศึกษาหนาที่การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตรและจิตวิทยา ความสัมพันธระหวาง
บุคคล กลุมคน และหนวยงานในองคการ โดยมุงใหความสําคัญกับผลกระทบของปจจัยที่เปนตัวบุคคล ซึ่งสงผล
กระทบตอองคการ 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.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 143 -

BUSI 102

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด หนาที่และความสําคัญของการตลาด ที่มีผลตอความสามารถใน
การดําเนินงานของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือก
ตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมาย
ทางธุรกิจ
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 วิธีการประเมินและการ
จัดเก็ บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่น ๆ ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี เงินไดนิติ บุคคล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป และ
ภาษีทองถิ่น
An exposure to the structure of Thai taxation system. Topic also includes
regulations, tax assessment and taxation abiding to Revenue Code, levy, personal income
tax, corporation income tax, value-added tax (VAT), specific business tax, withholding tax,
custom, excise tax, revenue stamp, and local tax.

BUSI 202

การจัดการระบบสารสนเทศในองคกร
3(2-2-5)
(Management of Information System in Organization)
วิชาบังคับกอน : TECH 101
หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองคกร การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจ
การพัฒนากลยุทธขององคกร โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ดานบุคลากร องคกร และการบริหาร บทบาทและหนาที่ของผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในองคกร กรณีศึกษา และการฝกใชซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
Prerequisite: TECH 101
An exposure to principle of organizational information system management,
applications of information technology to achieve competitive advantages, organizational
development strategy by adopting information technology, information technology utilization
planning, provision of information technology for human resources, organization, and
management, roles and responsibilities of management with respect to utilization of
information technology in organization, case study, and hands-on practice of relevant
software.
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BUSI 203

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis & Business Statistics)
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต
ความแนนอน และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลองสถานการณ
รวมทั้งการประยุกตใชสถิติเชิงพรรณนา 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 และแนวความคิดของ
การบริหารทรัพยากรมนุษย นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย ความรับผิดชอบหนาที่ การบริหารทรัพยากร
มนุ ษย ในองค การ จริ ยธรรมในการบริ หารทรัพยากรมนุษยและหนาที่การบริหารทรั พยากรมนุษย ไดแก การ
วิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา และการคัดเลือกบุคคล การบรรจุ และการแนะนําตัวเขา
ทํางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน การใหประโยชน
ตอบแทนและความมั่นคง 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 เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน
เพื่อการบริหารการเงิน การจัดการทางการเงินของธุรกิจทั้งในดานการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรร
เงินทุน ตลาดทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Prerequisite: ACCT 101 Financial Accounting I
ACCT 102 Financial Accounting II
An exposure to scopes and roles of finance functions, goals and significance
of financial management in business settings, business types having an impact on taxation,
financial management in business context both in terms of venture capital financing and
asset allocation, financial market, and financial risks management.
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BUSI 206

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Production and Operation Management)
ศึ กษาระบบการบริ ห ารการผลิต และการบริห ารกลยุทธ การผลิต และบริก าร การ
วางแผนผลิตสินคาและบริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทํ าเลที่ ตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและ
ลําเลียง การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสินคาและบริการ การควบคุมตนทุนการ
ลดความสูญเสีย การบํารุงรักษาอุปกรณ 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)
ศึกษาการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณภายในองคการโดยวิเคราะห
จุดออนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององคการใหเหมาะสมกับ
กําลังความสามารถ และสภาพแวดลอม รวมถึงการสรางคานิย ม วัฒนธรรมองคการ ปรัช ญา นโยบาย
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนทิศทางกลยุทธ การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธโดยใชกรณีศึกษาทาง
ธุรกิจประกอบการเรียนการสอน
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 คุณสมบัติ
และบทบาทของผูประกอบการ การจัดทําแผนการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย
โดยใชกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน
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 นโยบาย
การคาและการเงินระหวางประเทศ เพื่อนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห ประกอบการตัดสินใจในการ
กําหนดนโยบายของธุรกิจ เชน นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด นโยบายการกําหนดราคา
An exposure to principles of economics with an emphasis on demand,
consumer behavior, production behavior, cost and profit analysis, market structure, financial
market, monetary policy, fiscal policy, and international trade and monetary policy. This
also aims to encourage applied use of these topics in the processes of analysis and
decision-making as well as business policy determination including production policy,
marketing policy, and pricing policy.
2.2 กลุมวิชาเอก 43 หนวยกิต
วิชาเอกบังคับ 34 หนวยกิต

MKTG 211 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูบริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบ
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโ ภค ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสิน ใจซื้อ การวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคในแงของจิตวิทยา 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)
ศึกษาถึ งบทบาท และหนาที่ความรับ ผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ ตลอดจนสว นผสม
ทางการตลาดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและราคา รวมถึงการจัดสวนผสมผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุ ภั ณ ฑ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสิ น ค า ใหม ให ส อดคล องกั บ ความต อ งการของตลาด ทราบถึ ง
วัตถุประสงคของการตั้งราคา 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 และควบคุมการกระตุนความตองการในการ
บริโภค โดยใชการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย การขายตัวตอตัว การโฆษณา การ
ประชาสัมพั นธ การส งเสริมการขายโดยวิธีการตาง ๆ และการตลาดทางตรง การจัดทํ างบประมาณการ
สงเสริมการตลาด การประเมินผลและควบคุม
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

ฝกปฏิบัติงาน 1 (Practicum I)
1(0-6-0)
การฝ ก ปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการ ที่ มีก ารดํา เนิน งานเกี่ย วกั บ กิจ กรรมทางธุ ร กิ จ
ในสายงานที่เกี่ยวของกับการจัดการการตลาด 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 บทบาทของโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
ตอองคกรและระบบเศรษฐกิจ แนวคิดเชิงระบบ กิจกรรมและการดําเนินงานดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การผลิต การขนสง การจัดการวัสดุ การคลังสินคา การกระจาย
สินคา การบริการลูกคา
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 ประเภท
ของการออกแบบการวิจ ัย แหลง ขอ มูล และประเภทความผิด พลาดของขอ มูล สเกลที่ใ ชวัด ทัศ นคติ
ขั้นตอนและเทคนิคการเลือกตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะหและการ
ใหความหมายขอมูล การสรุปผลและการนําเสนอ 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 การบูรณาการหนาที่งานการตลาดและหนาที่อื่นๆ ของธุรกิจ
Prerequisite: BUSI 102 Principles of Marketing
An exposure to definition, role, and significance of marketing strategy in
business competitiveness context. This also covers an analysis of external and internal
environment as well as integration of marketing functions with other business functions.
MKTG 314 การวางแผนการตลาด (Marketing Plan)
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษาความสําคัญและบทบาทของการวางแผนการตลาด คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด
กระบวนการวางแผนทางการตลาด การพยากรณ การขาย การวิ เคราะห สถานการณ ธุ รกิจ การกํ าหนด
วัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธการตลาด การกําหนดโปรแกรมการตลาด การกําหนดงบประมาณ การ
นําไปใชและการควบคุม
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.
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MKTG 315

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

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Preparation for Co-operative Education)
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษาความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน
และการไปปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงการหรือผลงาน การเขีย นรายงาน
วิชาการ (การเขียนและการนําเสนอรายงาน) 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

ฝกปฏิบัติงาน 2 (Practicum II)
3(0-18-0)
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ใน
สายงานที่เกี่ยวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
An internship at enterprises operating business activities related to marketing
management. (a minimum period of 200 hours)

MKTG 411

สัมมนาการตลาดเพื่อความเปนมืออาชีพ
3(3-0-6)
(Seminar in Marketing for Professional Development)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
การบูรณาการองคประกอบสําคัญทางการตลาด ปญหาและประเด็นสําคัญของการจัดการดาน
การตลาดในปจจุบันการ โดยการแลกเปลี่ยนความเห็นภายใตขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา เพื่อพัฒนา
ความเปนมืออาชีพ
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.
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MKTG 412

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

MKTG 421

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
6(0-40-0)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษา ตามที่
สาขาวิชากําหนด โดยมีการประเมินผลจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการและจากรายงานวิชาการ (การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะไมนําหนวยกิตไปคิดคา 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

ฝกปฏิบัติงาน 3 (Practicum III)
3(0-18-0)
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ใน
สายงานที่เกี่ยวของกับการจัดการการตลาด ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง
An internship at enterprises operating business activities related to marketing
management (a minimum period of 200 hours)
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กลุมวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาเอกเลือกดังนี้
• กลุมวิชาเอกเลือกที่ 1 การบริหารการตลาด

MKTG 331

การบริหารการขายและศิลปะการขาย
3(3-0-6)
(Sales Management and Salesmanship)
ศึกษาถึงหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารการขาย การจัดองคกรฝายขายที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจ การวางแผนบริหารการขาย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานขาย การแบงเขตการขาย วิธี
จัดสรรโควตาการขายใหพนักงาน การตลาดเชิงสัมพันธ (Relationship Marketing) การบริการลูกคาระดับ
สําคัญ (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 การจัดทําแผนการ
ตลาด สํา หรับ โปรแกรมการบริห ารความสัมพัน ธกับ ลูกคา การรัก ษาลูกคาเดิม การแสวงหาลูก คา ใหม
การสรางความสัมพันธกับกลุมพนักงานภายในบริษัท รวมถึงพัน ธมิต รทางธุร กิจ กิจ กรรมการตลาดเพื่อ
สรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว
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.
MKTG 333

ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System) 3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร
ศึ ก ษาระบบสารสนเทศทางการตลาด รวมทั้ ง ระบบสารสนเทศย อ ยที่ เ กี่ ย วข อ ง ศึ ก ษาวิ เ คราะห
กระบวนการประมวลผลขอมูลทางการตลาด โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในการออกแบบและ
พัฒนาระบบ ตลอดจนการนําเสนอขอมูลสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ ขอดี ขอเสียของการใช
ระบบสารสนเทศ
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.
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MKTG 334

การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing)
3(3-0-6)
ลัก ษณะและความสํ า คัญ ของการตลาดสิน คา อุต สาหกรรม อุป สงค ของสิน คา
อุต สาหกรรม แบบการซื้อ ของผูใ ชท างอุต สาหกรรม สภาพแวดลอ มที่มีอิท ธิพ ลตอ ตลาดอุต สาหกรรม
การแบงสวนตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย การใชสวนประสมทางการตลาดในการดําเนินการตลาด
สินคาอุตสาหกรรม การติดตามและการประเมินผล
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 โดยมุงถึงการนําทฤษฎีทางการตลาดมาวิเคราะหใน
เชิงประยุกตใช พรอมทั้งศึกษาถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ และนํามาประมวลผลสรุปหาแนวทางในการแกไข
ปญหา และพัฒนากิจกรรมทางการตลาด
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.
MKTG 432

การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
(Advertising & Public Relations Management)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการโฆษณา การประชาสัมพันธ วิธีการใชงบสื่อ
โฆษณา กลยุ ทธ สว นผสมสื่ อโฆษณา การใชตารางเวลาการใชสื่อ วิเคราะหวิธีดําเนิน การดานสื่อโฆษณา
นโยบายดานสื่อโฆษณา กลยุทธดานสื่อโฆษณาในปจจุบัน การกําหนดกลยุทธดานการประชาสัมพันธ การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการวางแผนดําเนินการดานประชาสัมพันธ เทคนิคการประชาสัมพันธเชิงรุก และ
การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ศึกษาแนวความคิดดานตลาดสมัยใหมในการประชาสัมพันธ นวัตกรรมการ
ประชาสัมพันธ การใชสังคมออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธ
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.
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MKTG 433

การบริหารสื่อ (Media Management)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของสื่อ ทั้งสื่อสาธารณะ สื่อเฉพาะ
กลุม รวมทั้งสื่อสมัยใหม กลยุทธการจัดการสื่อ การจัดการงบประมาณ และการบูรณาการจัดการสื่อ เพื่อให
เกิดประสิทธิผล 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 ภาพพจน
ของตราสินคา การสรางคุณคาและตราสินคาที่ดี การบริหารจัดการตราสินคา ตราสินคาออนไลน การสราง
ภาพลักษณตราสินคา กลยุทธการสื่อสารตราสินคา การเปนผูสนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการ
ตราสินคาใหประสบความสําเร็จ 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.
MKTG 435

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Social and Green Marketing Concept)
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของตลาด แนวคิดทางการตลาดที่ทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จจากอดีตจนถึงปจจุบัน แนวโนมการใชแนวคิดทางการตลาดเพื่ออนาคต เครื่องมือทางการตลาด
ในการคืนกําไรใหกับสังคมและสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาตัวอยางธุรกิจที่ใชแนวคิดในการทําการตลาดเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอม
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.
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MKTG 436

การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ
3(3-0-6)
(Marketing Management for M.I.C.E.)
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะของอุ ต สาหกรรมไมซ ไ ทย การบริ ห ารจั ด การงานใน
อุตสาหกรรมไมซ องคประกอบที่สําคัญในอุตสาหกรรมไมซ ลักษณะของการจัดงานไมซในแตละประเภท
การบริหารจัดการงานในอุตสาหกรรมไมซ บริหารจัดการศูนยประชุมและแสดงสินคา บริษัทและหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งในอุ ต สาหกรรมไมซ มาตรฐานที่สํ าคั ญ ต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อง จรรยาบรรณของการดํา เนิ น งานใน
อุตสาหกรรมไมซ การจัดการการตลาดธุรกิจไมซ กลยุทธการตลาดเชิงบูรณาการ
A specific course with emphasis on features of M.I.C.E. in Thai industry,
M.I.C.E industry management, key elements in M.I.C.E. industry that features setting up
particular types of M.I.C.E. events, convention and exhibition management, related
companies and agencies in M.I.C.E industry and related important standards, M.I.C.E
marketing management and integrated marketing communication.
• กลุมวิชาเอกเลือกที่ 2 การตลาดคาปลีก

MKTG 341

การตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดทั่วไปของการคาปลีก ทั้งแบบที่มีสถานที่ประกอบการและไมมีสถานที่
ประกอบการ การเลือกทํา เลที่ตั้ง การบริห ารงานบุคคล การจัดหนาราน การวางผังราน การสงเสริม
การตลาด การวางแผนการเงิน 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.

MKTG 342

การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจคาปลีก (Retail Market Research )
3(3-0-6)
ศึกษาบทบาท ความสําคัญของการวิจัยทางการตลาดที่มีผลตอธุรกิจคาปลีก การระบุ
ปญหาในการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งครอบคลุม ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ทั้งการวิจัยเชิง
ปริ มาณและการวิ จัย เชิงคุ ณภาพ การเลื อกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุร กิจคาปลีก การวิเคราะหและแปร
ความหมายผลการวิจัยทางการตลาด 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 decisionmaking.
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MKTG 343

การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก (Pricing for the Retail Business) 3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคของการกําหนดราคา ปจจัยที่ควรคํานึงถึงใน
การกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธในการกําหนดราคา การกําหนดราคาสําหรับธุรกิจคาปลีก การวิเคราะห
จุดคุมทุน
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)
ศึ ก ษากิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ สํ า เร็ จ รู ป ทางด า นการ
พยากรณ การจัดทําตามคําสั่ง การวางแผนความตองการวัตถุดิบ การจัดหาและการจัดซื้อ การวางแผนการ
ผลิตและการดําเนินการ การจัดการคลังสินคาและการจัดการสินคาคงเหลือ การบรรจุภัณฑ การกระจาย
สินคา ตลอดจนการจัดการการขนสง
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 สถานที่ตั้ง
และสภาพแวดลอม กลุมลูกคาเปาหมาย ขอมูลคูแขง การพิจารณาตามชนิดและลักษณะของอุตสาหกรรม
การเลือกทําเลที่ตั้งของรานคาปลีกที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 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.
MKTG 442

การออกแบบ แผนผังรานคา และการจัดวางสินคา
3(3-0-6)
(Store Layout, Design & Visual Merchandising)
ศึกษาหลักการ ความสําคัญในการบริหารจัดการรานคาปลีกอยางมีประสิทธิภาพ การบริหาร
พื้นที่ ทั้งดานการออกแบบ แผนผังรานคา ตลอดจนการจัดเรียงสินคา ศีกษาวัตถุประสงคในการจัดเรียงสินคา
หลักการจัดเรียงสินคา 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.
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MKTG 443

ระบบสารสนเทศทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก
3(3-0-6)
(Marketing Information System in Retail Business)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร
ศึกษาระบบสารสนเทศทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก รวมทั้งระบบสารสนเทศยอยที่เกี่ยวของ ขอดี ขอเสีย
ของการใชระบบสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะหกระบวนการประมวลผลขอมูลทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก
โดยอาศั ย เทคโนโลยี ท างคอมพิ ว เตอร ใ นการออกแบบและพั ฒ นาระบบ ตลอดจนการนํ า เสนอข อ มู ล
สารสนเทศทางการตลาดธุรกิจคาปลีกเพื่อการตัดสินใจ
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 วิธีการของการใชกลยุทธการตลาดและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ภายใต สภาพแวดล อมภายในและภายนอก การวางแผน การกํ าหนดกลยุ ทธการใช สื่อ ปจจัยที่ ตอง
พิจารณาในการเลือกสื่อ การบูรณาการการใชสื่อ การทดสอบ การวิเคราะหประเมินผลเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจ
คาปลีก
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.

• กลุมวิชาเอกเลือกที่ 3 ธุรกิจบริการ

MKTG 351

การตลาดบริการ (Services Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาความแตกตางระหวางสินคาและบริการอันนําไปสูความแตกตางทางการตลาดของ
ธุรกิจพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม วิเคราะห
โครงสรางอุตสาหกรรมบริการ การจําแนกประเภทของธุรกิจบริการ การใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด
กับการตลาดบริการ 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.
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MKTG 352

การวิจัยตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Market Research for Business) 3(3-0-6)
ศึกษาบทบาท ความสําคัญของการวิจัยทางการตลาด ที่มีผ ลตอธุร กิจบริการ การระบุ
ปญหาในการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ซึ่งครอบคลุม ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือตาง ๆ ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจบริการ การวิเคราะหและแปร
ความหมายผลการวิจัยทางการตลาด 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 ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการ
กําหนดราคา นโยบายและกลยุ ทธในการกําหนดราคา การกํ าหนดราคาสํ าหรั บธุ รกิจบริการ การวิ เคราะห
จุดคุมทุน
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 ขั้นตอนในการ
ใหบริการ วิธีปฏิบัติในการใหบริการ ศึกษารูปแบบของงานบริการแบบตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การ
บริการลูกคาที่เปนเลิศ
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.
MKTG 451

การออกแบบบริการ (Service Design)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิ ดในการออกแบบสิน คาและบริการ ขอควรคํานึงถึง เครื่องมือที่ใชในการ
ออกแบบบริการ การบริหารประสบการณลูกคา มาตรฐานการบริการ ลักษณะของบริการที่ดี ศึกษาตัวอยาง
ธุรกิจบริการประเภทตาง 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.
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MKTG 452

สารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
(Marketing Information System for Services)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร
ศึกษาระบบสารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ รวมทั้งระบบสารสนเทศยอยที่เกี่ยวของ ขอดี
ขอเสียของการใชระบบสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะหกระบวนการประมวลผลขอมูลทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรในการออกแบบและพัฒนาระบบ ตลอดจนการนําเสนอขอมูล
สารสนเทศทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการเพื่อการตัดสินใจ
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 และการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ ภายใตสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การวางแผน การกําหนดกลยุทธการใชสื่อ ปจจัย
ที่ ต อ งพิ จ ารณาในการเลื อ กสื่ อ การบู ร ณาการการใช สื่ อ การทดสอบ การวิ เ คราะห ป ระเมิ น ผลเพื่ อ
ประสิทธิผลทางธุรกิจสําหรับธุรกิจบริการ
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.
• กลุมวิชาเอกเลือก ที่ 4 การตลาดระหวางประเทศ

MKTG 361 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา
3(3-0-6)
(Import and Export Business Management)
การวางแผนและดํ า เนิ น งานในการส ง สิ น ค า ออกและสั่ ง สิ น ค า เข า ขั้ น ตอนการซื้ อ ขาย
เอกสารและสัญญาซื้อขาย เอกสารและพิธีการนําเขาและสงออก วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยสินคา
การชําระเงินในการคาระหวางประเทศ การเสนอราคาภายใตเงื่อนไขการคาแบบตางๆ (Incoterms) สินเชื่อ
เพื่อการสงออกและการนําเขาองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสงออกและนําเขา
This course focuses on export- import planning and operating, purchasing
procedures, documents and sales contracts, export- import procedures and documents,
insurance policies, methods and terms of payments, quotation with various incoterms,
offering credit for import and export and related organizations for import and export.
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MKTG 362 การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN) 3(3-0-6)
การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อกําหนดกลยุทธในการวาง
แผนการดําเนินงานธุรกิจระหวางประเทศ การควบคุมและการดําเนินงานดานตางๆ ของธุรกิจในอาเซียน โดย
ศึกษาจากสถานการณปจจุบัน
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)
การนํ า ศั ก ยภาพของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารทางพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เ พื่ อ สร า งความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน การเพิ่มชองทางการทําธุรกิจ สรางความแตกตางเพื่อขยายโอกาสและรักษาสวน
ครองตลาด กฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอกนิกส ตลอดจนแนวโนวของการทําธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอนาคต
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 Ecommerce business trends in the future.
MKTG 364 การเจรจาตอรองธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Negotiation)
กระบวนการเจรจาในธุรกิจระหวางประเทศ การวิเคราะหขอขัดแยง และปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในระหวางการเจรจา การรวบรวมขอมูลกอนการเจรจา การศึกษาความตองการพื้นฐานของคูเจรจา
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.
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MKTG 461

พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดตางประเทศ
3(3-0-6)
(Customer Behavior in The International Markets)
ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ ทั้ง ดานสวนบุคคล ดานประเพณี
วัฒนธรรม ดานสังคม และดานจิตวิทยา ในตลาดตางประเทศ วิ เคราะหพฤติกรรมการซื้อผลิ ตภัณฑและ
บริการ ทั้ง เงื่อนไข แนวโนม ความถี่ และความนิยม ของผูบริโภคในตางประเทศ
To explain and analyze the consumer behavior and motivation towards
decision making and purchase of products and services. The study focuses on psychology,
socio-economic factors affecting the reaction of consumers and consumer buying decision
process in an international context.

MKTG 462

การจัดการผลิตภัณฑและราคาในตลาดตางประเทศ
3(3-0-6)
(International Product and Price Management)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษาถึงบทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑในตลาดตางประเทศ
ตลอดจนส วนผสมทางการตลาดตางประเทศที่เ กี่ย วข องกับ ผลิต ภัณฑและราคา รวมถึงการจัดสวนผสม
ผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ การปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดในตางประเทศ ศึกษาความสําคัญ รูปแบบ และกลยุทธในการการกําหนดราคาสินคาเพื่อ
จําหนายในตลาดตางประเทศ
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.
MKTG 463

การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ
3(3-0-6)
(International Distribution Channel Management)
วิชาบังคับกอน : หลักการตลาด (BUSI 102)
ศึกษารูปแบบการจั ดการชองทางการจัดหนาย การกระจายสิ นคา ในตลาดตางประเทศ
ศึกษาหลักในการพิจารณาเลือกคนกลาง ในการทําธุรกิจในตลาดตางประเทศ การเลือกชองทางในการจัด
จําหนายใหสอดคลองกับนโยบายขององคการ เกี่ยวกับขอขัดแยงตางๆ ระหวางผูประกอบการธุรกิจระหวาง
ประเทศ
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.
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MKTG 464

การจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธในตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Advertising and Public Relations Management)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการโฆษณา การประชาสัมพันธ ในตลาดตางประเทศ
วิธีการใชงบสื่อโฆษณา กลยุทธดานสื่อโฆษณาในปจจุบันสําหรับการตลาดระหวางประเทศ การกําหนด
กลยุทธดานการประชาสัมพันธ สําหรับการตลาดระหวางประเทศ เทคนิคการประชาสัมพันธเชิงรุก และการ
ประชาสัมพันธ ในภาวะวิกฤต ศึกษาแนวความคิดดานตลาดสมัยใหมในการประชาสัมพันธ การใชสังคม
ออนไลนเพื่อการประชาสัมพันธสูตลาดตางประเทศ
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)
ศึ ก ษาบทบาทและความสํ าคั ญของโลจิ ส ติ ก ส และการจัด การห ว งโซอุ ป ทาน ของธุร กิ จ
ระหว า งประเทศ ศึ กษาผลกระทบของธุ ร กิจ กับ การเป ดเสรีก ารบริก ารโลจิ ส ติก สของไทยและอาเซีย น
ความสัมพันธที่เชื่อมโยงของการขนสงสินคาในประเทศและตางประเทศ
The course examines the roles and significance of international supply chain
and logistics management, the study of impact on business with logistics services
liberalization of Thailand and ASEAN, connections and interrelatedness of distribution
intermediaries both inside and outside country.
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คณะวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
Faculty of Health Science
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1. มีองคความรู ทักษะ ดานสุขภาพและสามารถประยุกตใชความรู ในการส งเสริมสุขภาพ
ปองกันโรคแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห และแกปญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ไดอยางถูกตองทันตอ
เหตุการณ
3. สามารถบริ ห ารจั ดการ บู ร ณาการความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุ ขภาพเพื่อ สรา ง
สุขภาพแกชุมชนอยางตอเนื่อง
4. พัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําดานสุขภาพ และมีความสามารถเขาสูระดับสากล
(Global Competence) อยางตอเนื่องเพื่อใหรูเทาทันสภาวะปจจุบันของโลก
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
Bachelor of Public Health Program in Public Health

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
อักษรยอ

:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)

:
:

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

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

หนวยกิต
หนวยกิต

91

หนวยกิต

6

หนวยกิต

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
2.3 วิชาโท

130
33

30 หนวยกิต
45 หนวยกิต
16 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชาในหลักสูตร

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

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

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

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

THAI 101
ENGL 101
ENGL 102
ENGL 201

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

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

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

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

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

PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH

111
112
210
211
212
310
311

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

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

2.2 วิชาเอก 45 หนวยกิต
1.
2.
3.
4.
5.

PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH

220
221
222
223
224

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

PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH
PUBH

330
331
333
334
335
336
343
428
429

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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(Sociology and Anthropology in Public Health)
การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางวิชาชีพสาธารณสุข
(Public Health Field Practicum)

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

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

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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แผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
รหัสวิชา

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

รหัสวิชา

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

รหัสวิชา

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

รหัสวิชา

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

นักศึกษาชั้นปที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

18

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ภาษาอังกฤษขั้นตน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาการออกกําลังกาย
กายวิภาคศาสตรสรีรวิทยาพื้นฐานฯ

3
3
3
3
3
3

หนวยกิต

รวม

17

3
3
3
3
2
3

หนวยกิต

รวม

16

2
3
2
2
2
3
2

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

รหัสวิชา

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

นักศึกษาชั้นปที่ 4

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

17

การบริหารงานสาธารณสุขฯ
ภาวะผูนําเพื่อพัฒนาชุมชน
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
การบริบาลผูสูงอายุ
การดูแลสุขภาพที่บา น
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาฯ
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

รหัสวิชา

นักศึกษาชั้นปที่ 3

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร
โภชนาการและการจัดการอาหารฯ
เภสัชสาธารณสุข
ระบบประกันสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดลอม
จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข

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

นักศึกษาชั้นปที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษขั้นสูง
ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข
การสงเสริมสุขภาพในชุมชน
การปองกันควบคุมโรค 1
การสรางความเขมแข็งของชุมชน
สังคมและวัฒนธรรมไทย

รหัสวิชา

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

3
3
2
2
2
3
2

รหัสวิชา

PUBH 438

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

20

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

17

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

6

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง
จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
การสาธารณสุขเบื้องตน
การใชภาษาไทย

วิทยาการระบาด
ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข
การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
การปองกันควบคุมโรค 2
การบริบาลเบื้องตนฯ
จิตวิทยาสุขภาพ

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
การคุมครองผูบริโภคฯ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการสาธารณภัย
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ
สัมมนาดานสาธารณสุข
วิถีไทยและวิถีสุขภาพ

การฝกปฏิบัติงานเสริมสราง
วิชาชีพสาธารณสุข

3
3
3
3
2
3
3

3
3
3
2
3
2
3

3
2
2
2
2
2
2
2

6
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมและมนุษยศาสตร
ECON 100 เศรษฐศาสตรเบื้องตน (Principles of Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาถึงแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตรความสําคัญและประโยชนของวิชา
เศรษฐศาสตร ในชีวิตประจําวัน อุปสงค อุปทานของสินคา พฤติกรรมผูบริโภค และผูผลิต โครงสรางตลาด ใน
ระบบเศรษฐกิจ นโยบายหลักทางเศรษฐกิจทางดานการเงิน การคลัง และการคา การกําหนด รายได
ประชาชาติ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
LAWS 100

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย (Principles of Laws)
3(3-0-6)
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมาย ลักษณะและประเภทของ กฎหมาย
สิ ทธิ หน า ที่ การบั งคั บ ใช และการตี ความกฎหมาย หลักกฎหมายทั่ว ไปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
PSYC 101

จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Psychology and Personality Development)
ศึกษาความเปนมาของวิชาจิตวิทยา แนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย การสัมผัส การรับรู
อารมณ แรงจูงใจ การจํา การคิด การตัดสินใจ บุคลิกภาพ การปรับตัวการสรางความสัมพันธ ระหวางบุคคล
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการยอมรับอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอพฤติกรรม ตลอดจนการเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรม และการนําเอาจิตวิทยามาประยุกตใชให เกิดประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
SOCI 103

สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะพื้นฐาน ความเปนมา และลักษณะอารยธรรมของสังคมไทยในภาคเหนือ การ
ผสมผสานทางชาติพันธุ และวัฒนธรรม การกลอมเกลาทางสังคม การควบคุมสังคม ตลอดจนพัฒนาการของ
โครงสราง หนาที่ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม กระบวนการทางการเมือง และการปกครอง สามารถ
วิเคราะหพฤติกรรมทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม สถานการณปจจุบันและ แนวโนมในอนาคตได
กลุมวิชาภาษา
ENGL 101
ภาษาอังกฤษขั้นตน (Beginning English)
3(2-3-6)
ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษและการฝกทักษะการฟง พูด
อาน เขียน โดยเนนความรู ความเขาใจหลักไวยากรณ เพื่อเปนพื้นฐานการนํามาใช และเขียนให ถูกตอง
สําหรับการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การเขียนประโยคสั้น ๆ

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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ENGL 102
ภาษาอังกฤษขั้นกลาง (Intermediate English)
3(2-3-6)
วิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษขั้นตน (ENGL 101)
ศึกษาโครงสรางประโยคที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง พูด อาน
เขี ย น และไวยากรณ ใ นระดั บ สู ง ขึ้ น ฝ ก การฟ ง เพื่ อ จั บ ใจความสํ า คั ญ และรายละเอี ย ดที่ สํ า คั ญ เพื่ อ
ความสามารถในการฟง พูด อาน และเขียนอยางถูกตอง
ENGL 201
ภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English)
3(2-3-6)
วิชาบังคับกอน : ภาษาอังกฤษขั้นกลาง (ENGL 102)
ศึกษาการใชประโยค และฝกการใชทักษะบูรณาการเพื่อการสื่อสารในสถานการณ ตาง ๆ
เรียนรูสํานวนที่ถูกตองในการสนทนา และการเขียน เชน การสัมภาษณเพื่อเขาทํางาน การเลาเรื่องสั้น ๆ
โดยการฝกสนทนากลุมยอย และการเขียนรูปแบบตาง ๆ
THAI 101

การใชภาษาไทย (Thai Language Usage)
3(2-3-6)
ศึกษาการใชภาษาไทย และการฝกทักษะดานตางๆ ทั้งการฟง การพูด การอาน และ การ
เขียนประเภทตางๆ การเขียนเชิงสรางสรรค กระบวนความพรรณนา กระบวนความเชิงอธิบาย ตลอดจน
พัฒนาทักษะการวิพากษและการวิจารณอยางสรางสรรค

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
COMP 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูลเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Information Technology and Information Retrieval)
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบ-เครือขาย
การประยุกตใชอินเทอรเน็ต ระบบจัดเก็บและสืบคนขอมูลสารสนเทศ การนําสารสนเทศ มาใชอาทิ การสืบคน
สารสนเทศ การใชโปรแกรมนําเสนอสารสนเทศการใชโปรแกรมกระดาษทําการ
MATH 100

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
ศึกษาระบบจํานวนจริง เซต ความสัมพันธเชิงฟงกชัน การจําลองแบบทางคณิตศาสตร
เมทริกซ การเทียบบัญญัติไตรยางศ ตรรกศาสตรเบื้องตน และการประยุกตใชในชีวิต ประจําวัน ระเบียบ
วิธีทางสถิติ การรวบรวมและการนําเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายขอมูล

กลุมวิชาพลานามัย
PEHR 100 วิทยาการการออกกําลังกาย (Physical Education)
3(2-2-5)
ศึ ก ษาโครงสร า งและระบบการทํ า งานต า งๆ ของร า งกายเพื่ อ นํ า หลั ก การและวิ ธี ก ารไป
ประยุกตใชในการดูแลสุขภาพ และสามารถนํากิจกรรมกีฬาอยางนอย 1 ชนิดกีฬาเปนสื่อในการออกกําลังกาย
ใหเกิดภาวะสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตที่ดี
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชาแกน
PUBH 110 กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข
3(2-2-5)
(Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health)
โครงสรางหนาที่ กลไกการทํางานของเซลลและเนื้อเยื่อตาง ๆ ในระบบปกคลุม ระบบ
กระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบ
ขับถาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุและอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย
PUBH 111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)
3(2-2-5)
โครงสราง ลักษณะ สรีรวิทยา คุณสมบัติ และการทําใหเกิดโรคของจุลินทรีย ปรสิต และ
แมลง การแพรกระจาย การปองกันโรค การทําลาย และการระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ความสําคัญ
ของการเก็บสิ่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค การติดเชื้อและปฏิกิริยาโตตอบของภูมิคุมกันในรางกาย
PUBH 112 การสาธารณสุขเบื้องตน (Introduction to Public Health)
2(2-0-4)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุขของไทย ความเปนมา แนวคิด
ของการสาธารณสุข ระบบบริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและตางประเทศ ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยและแนวทางการแกไขปญหา ตามแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขแหงชาติ และแผนงานที่สําคัญของการสาธารณสุขไทย
PUBH 210 ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข (Biostatistics for Public Health) 3(3-0-6)
ขอมูลและตัวอยางของขอมูลทางชีววิทยา โดยเนนทางดานสาธารณสุข การหาสถิติมูลฐาน
เกี่ยวกับขอมูล อัตราสวน สัดสวนและความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลทางดานสาธารณสุขดวยวิธีการทาง
สถิติ ไดแก การทดสอบสมมติฐานโดยใช Z-test, T-test, F-test, X2-test ทดสอบความสัมพันธของตัว
แปรดวยสหสัมพันธและสมการถดถอย การวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชสถิติและโปรแกรมสําเร็จรูป
PUBH 211 วิทยาการระบาด (Epidemiology)
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค ลักษณะ
การเกิดและการกระจายของโรคและอุบัติภัย การใชเครื่องมือทางวิทยาการระบาดวัดการเกิดโรค การเฝา
ระวัง การระบาดและการสอบสวนโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา หลักการวิทยาการระบาดในการควบคุม
และปองกันโรค การประเมินผลเครื่องมือและเครื่องทดลอง การนําขอมูลทางวิทยาการระบาดมาใชในการ
วางแผนงานทางสาธารณสุข

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 171 -

PUBH 212 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข (Biochemistry for Public Health) 3(2-2-5)
ความหมายของชีวเคมี โครงสราง คุณสมบัติ และหนาที่ของชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก
คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม วิตามิน และฮอรโมน การแปรรูปและการสังเคราะหชีว
โมเลกุลในรางกาย ระบบการควบคุมกระบวนการเหลานี้ ชีวเคมีของเนื้อเยื่อและอวัยวะที่สําคัญบางชนิด โรคทาง
เมตาบอลิซึม และความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารในรางกายกับโรคบางชนิด โดยเนนถึง
โรคที่พบบอยในประเทศไทย
PUBH 310 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Health Economics)
2(2-0-4)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสาธารณสุข และจุดคุมทุนในการ
จัดบริการดานสุขภาพ ทางเลือกตางๆ ของระบบการคลังสาธารณสุข การจัดสรรทรัพยากร การเงินและ
งบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข หลักการและการวิเคราะหการตลาด การตลาดดานสุขภาพ การ
ประเมินโครงการทางดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
PUBH 311 หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Public Health Research)
วิชาบังคับกอน : ชีวสถิติสําหรับงานสาธารณสุข (PUBH 210)
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญและประเภทของการวิจัยทางสาธารณสุข กระบวนการ
วิจัย การเลือกใชสถิติในการวิจัย หลักการพิจารณาใชผลงานวิจัยในการปฏิบัติงานสาธารณสุขและการเขียน
โครงการวิจัย การอานเพื่อสรุปวิเคราะห ประเมินคุณคาและการทํารายงาน การเลือกสรรหัวขอที่ดําเนินการ
วิจัยขนาดเล็ก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและแปลผลขอมูล การเขียนรายงานและการนํา
ผลงานวิจัยไปใชในการแกไขปญหาสาธารณสุข
PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Public Health Administration and Strategic Management)
ความเปนมาระบบบริการสาธารณสุข ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ การวิเคราะห
สภาวะแวดลอมขององคกร ความสามารถขององคกรสาธารณสุขในการกําหนดทิศทางของการบริหารองคกร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธในการพัฒนางานสาธารณสุข กลยุทธการบริหาร การวิเคราะห
สถานการณ การกําหนดปญหา วัตถุประสงค เปาหมาย กลวิธี วางแผนโครงการ การควบคุม กํากับ
การนิเทศงานและการประเมินผลงานดานสาธารณสุข
PUBH 411 ภาวะผูนําเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
(Leadership for Community Development)
ลักษณะ ประเภทผูนํา บุคลิกภาพและจิตลักษณะ สูภาวะผูนําที่เอื้อตอการพัฒนาทองถิ่น
เทคนิค กระบวนการบริหารจัดการ และการประสานงานของผูบริหาร ครอบคลุมไปถึงการวางแผนงาน การ
จัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การสั่งการ การจูงใจ การประสานงาน การควบคุมและพัฒนา
องคการ
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PUBH 412 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

2(2-0-4)

(Public Health and Environmental Law)

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยและสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยและการประยุกตหลักกฎหมาย
ในการปฏิบัติงานสาธารณสุข
กลุมวิชาเอก
PUBH 220 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน (Community Health Promotion)
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับดูแลสุขภาพของชุมชน การวิเคราะหประเมินภาวะพฤติกรรม
สุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ
นโยบายสาธารณสุขที่สนับสนุนใหเกิดการสงเสริมสุขภาพ ระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
PUBH 221 การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health Promotion)
3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ การวิเคราะห ประเมินภาวะสุขภาพ กลวิธีในการสราง
คุณคา จิตสํานึกในการสงเสริมสุขภาพตามวิถีชีวิต ในแตละวัยแบบองครวม การใชหลักประชาสังคม การ
ประยุกตใชทฤษฎีในการสงเสริมสุขภาพ การจัดระบบบริการสาธารณสุขที่สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ
PUBH 222 การปองกันและควบคุมโรค 1 (Diseases Prevention and Control I) 3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค สาเหตุของการเกิดโรคติดตอและโรคไม
ติดตอ ที่พบบอยในประเทศไทย การติดตอ การแพรกระจายของโรค ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การ
รักษา ตลอดจนการปองกันและควบคุมโรค การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การปองกันกอนการเกิดโรค การ
ควบคุมโรค และการปองกันการเกิดโรคในครั้งตอไป ทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ โรคที่เกิดจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา
PUBH 223 การปองกันและควบคุมโรค 2 (Diseases Prevention and Control II) 2(2-0-4)
วิชาบังคับกอน : การปองกันและควบคุมโรค 1 (PUBH 222)
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ สารเสพติด การเฝาระวัง
โรค การวางแผนในการสอบสวนโรคและการควบคุมปองกันโรค
PUBH 224 การบริบาลเบื้องตนในหนวยบริการปฐมภูมิ 3
3(2-2-5)
(Basic Medical Care in Primary Care Unit)
แนวคิด หลักการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาลและกระบวนการประเมินภาวะ
สุขภาพ การตรวจ วินิจฉัย การคัดกรองและการรักษาโรคเบื้องตน การใหคําแนะนํา การสงตอ บทบาท
หนาที่ของนักสาธารณสุขในการรักษาโรคเบื้องตนในหนวยบริการปฐมภูมิ การฝกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค ในหนวยบริการปฐมภูมิ
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PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
3(3-0-6)
(Health Education and Behavioral Science)
แนวคิดหลักและขอบเขตของงานสุขศึกษา กลวิธีการทางสุขศึกษา การวิเคราะหพฤติกรรม
สุขภาพ กระบวนการวางแผนและการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา ในการพัฒนาอนามัยชุมชน การใช
การผลิต การบํารุงรักษาสื่อตาง ๆ ในการดําเนินงานสุขศึกษา หลักการประชาสัมพันธ การนําหลักการสื่อ
ความหมายและการประชาสัมพันธมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข
การสรางความสัมพันธของบุคคลกับ
ชุมชน การเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ การวิจัยและการประชาสัมพันธงานสาธารณสุข
PUBH 330 เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)
2(2-0-4)
ความหมายและความสําคัญของงานเภสัชสาธารณสุ ข โครงสรางและบทบาทหนาที่ของ
องคกรดานเภสัชสาธารณสุข นโยบายแหงชาติดานยา บัญชียาหลักแหงชาติ บัญชีรายการยาของสถาน
บริการ ปญหาการใชยาและการสูญเสียดานยา การบริหารคลังและเวชภัณฑที่มีประสิทธิภาพ หลักการของ
งานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและการจัดองคการ แนวทางการดําเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
PUBH 331 ระบบประกันสุขภาพ (Health Security System)
2(2-0-4)
แนวคิดและหลักการของการประกันสุขภาพ วิวัฒนาการของการประกันสุขภาพของไทย
ระบบประกันสุขภาพของตางประเทศ องคการและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประกันสุขภาพ แนวทางใน
การดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณดานประกันสุขภาพของไทย
PUBH 333 อนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health)
3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของการอนามัยสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
สุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดลอม การควบคุมและการดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหปราศจากมลพิษทางสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ไดแก การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ําสะอาด การกําจัดสิ่งขับถาย การจัดการขยะมูลฝอย
การบําบัดน้ําเสีย การควบคุมแมลงและสัตวแทะ การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และมลพิษทางอากาศ
PUBH 334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 2(2-0-4)
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจาก
การทํางาน หลักการควบคุมปองกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
การจัดบริการอาชีวอนามัยชุมชน กฎหมายและบทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่ดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PUBH 335 การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management)
2(2-0-4)
ความหมาย ประเภทและสาเหตุของสาธารณภัย ขอบเขตอันตราย ความรุนแรง การ
วางแผนดําเนินการเตรียมรับสถานการณ การควบคุมปองกัน หลักการรวมทั้งแนวทางปฏิบัติในขณะเกิดและ
หลังสาธารณภัยประเภทตาง ๆ รวมทั้งการฝกปฏิบัติ การจัดเตรียมรวมทั้งการใชเครื่องมืออยางงาย ๆ การ
บันทึกสถานการณดวยภาพถาย
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PUBH 336 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Ethics for Public Health Professionals)
ความหมายและความสํ า คั ญ ของจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในงานสาธารณสุ ข
จรรยาบรรณวิชาชีพดานสาธารณสุข จริยธรรม คุณธรรมของผูใหบริการดานสุขภาพ
PUBH 343 สัมมนาดานสาธารณสุข (Seminar in Public Health)
2(2-0-4)
การศึกษาคนควางานทางดานสุขภาพ การนําเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข
โดยใชกระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข
PUBH 428 การบริบาลผูสูงอายุ (Elderly Care)
2(2-0-4)
การศึ กษาพั ฒ นาการของผูสูงอายุ การประเมิน ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ แผนและ
นโยบายของชาติที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุและการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทย
และนานาชาติและบริการผูสูงอายุในทองถิ่น
PUBH 429 การดูแลสุขภาพที่บาน (Home Health Care)
2(2-0-4)
แนวคิ ด และความสํ า คั ญ ของการดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ า น การดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ า นกั บ งาน
สาธารณสุ ขมู ล ฐาน รู ป แบบการบริ ก าร สุ ขภาพที่บา น หนว ยงานและผู ให บ ริ การดู แลสุข ภาพที่ บ า น
คุณสมบัติและทักษะที่จําเปนของผูใหบริการดูแลสุขภาพที่บาน กลวิธีทางคลินิก กระบวนการและคุณภาพ
ของการดูแลสุขภาพที่บาน ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการดูแลสุขภาพที่บาน
PUBH 437 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข
3(3-0-6)
(Sociology and Anthropology in Public Health)
องคความรูทางสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม โครงสรางทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสั งคมและวั ฒ นธรรม ลั กษณะรู ป แบบของสั ง คมและวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมชุ มชน และป ญหาสั งคม
ลักษณะของสังคมวิทยาการสาธารณสุข ระบบการแพทย มิติทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต อสุ ขภาพ ระบบความเชื่อเกี่ย วกับ สุขภาพอนามัยและความเจ็ บป วย ตลอดจน
พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล สังคมวิทยาการประกอบอาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข
PUBH 438 การฝกปฏิบัติงานเสริมสรางวิชาชีพสาธารณสุข
6(3-40-12)
(Public Health Field Practicum)
ฝกปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข การบูรณาการวิชาการดานสาธารณสุขเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพในชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะหปญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
สาธารณสุข การวางแผน การดําเนินงานเพื่อแกปญหาและพัฒนาสาธารณสุขโดยใหชุมชนมีสวนรวม การ
วิจัยชุมชน การประเมินผลและการสัมมนาผลการฝกปฏิบัติงาน
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กลุมวิชาโท
PUBH 225 จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology)
2(2-0-4)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกายและจิต ในการประยุกตใชทฤษฎีและเทคนิคทางดานจิตวิทยา
และพฤติกรรมศาสตรเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การปองกันและรักษาสุขภาพจิต หรือความเจ็บปวย
และความผิดปกติที่เกี่ยวของกับกาย จิต อารมณ และสังคม
PUBH 240 การสรางความเขมแข็งของชุมชน (Community Empowerment) 2(2-0-4)
แนวคิด ทฤษฎีของกลุม พลวัตกลุม ธรรมชาติของกลุม รูปแบบการทํางานเปนทีมที่มี
องคประกอบ ดานการสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ การพัฒนาการ ลักษณะตางๆ ของกลุม การประชุมและ
ปญหาความขัดแยงในการทํางานเปนทีม กระบวนการพลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม ปจจัยที่สงเสริมการ
ทํางานเปนทีม
PUBH 326 โภชนาการและการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน
2(2-0-4)
(Community Nutrition and Food Safety Management)
ปญหาทางโภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภค การประเมินภาวะโภชนาการใน
ชุมชน ทุพโภชนาการ สุขวิทยาอาหาร การวางแผนงานและการใหโภชนศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภค
การสื่อสารทางโภชนาการในชุมชน การดําเนินการโครงการโภชนาการและการประเมินผล
PUBH 332 การคุมครองผูบริโภคทางสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Public Health Consumer Protection)
ความหมาย และหลักการของงานคุมครองผูบริโภค สิทธิผูบริโภค การบริหารงานคุมครอง
ผูบริโภค คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุมีพิษ วัตถุ
อันตราย การจัดการคุมครองสุขภาพ เทคโนโลยีขอมูลขาวสารเพื่อการเฝาระวังและระบบขอมูลขาวสารใน
การคุมครองผูบริโภค
PUBH 341 การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ (Counseling in Health)
2(2-0-4)
หลักการ และทฤษฎีความเชื่อทางสุขภาพ ทฤษฎีการใหคําปรึกษา กระบวนการสอนและ
การใหคําปรึกษาทางสุขภาพ เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บริการสนเทศทางสุขภาพ ความ
ตองการและปญหาที่เปนผลกระทบเมื่อเกิดการเจ็บปวย
การใหคําปรึกษาและการสอนใหผูรับบริการที่มี
ปญหาเนื่องจากการเจ็บปวย
PUBH 342

การสื่อสารและการประชาสัมพันธสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Communication and Public Relation in Public Health)
การประชาสัมพันธ การพูดในที่ชุมชน เทคนิคและการใชสื่อเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ การ
นําหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธมาประยุกตใชในงานสาธารณสุข เพื่อสรางความสัมพันธกับบุคคล
และชุมชน ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปาหมายตาง ๆ
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PUBH 344

วิถีไทยและวิถีสุขภาพ
2(2-0-4)
(Thai Traditional Ways of Living and Health)
ลักษณะชาติพันธุของกลุมชนตาง ๆ ในประเทศไทย วิถีชีวิตและการกินอยูอยางไทย อาหาร
สมุ น ไพรไทย พื ชผั กพื้ น บา น ความเชื่ อเกี่ ย วกับ สุขภาพและการเจ็บ ปว ย การดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคม
สิ่งแวดลอมและการเยียวยารักษาตามภูมิปญญาไทย การพึ่งตนเองดานการสงเสริมปองกันโรคและการฟนฟู
สภาพดวยวิถีไทย
PUBH 445

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2(2-0-4)
(Promotion of Life-long Education)
หลักและกระบวนการสงเสริมการเรียนรู หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
รวมสมัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย โครงสรางระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน สภาพปจจุบันและ
ปญหาของการศึกษาไทย การศึกษากับการพัฒนา แนวโนมของการศึกษาตลอดชีวิตในอนาคต

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 177 -

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty of Social Science
and Humanities
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี ความรูทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ไปปฏิบัติใหเหมาะสมตรง
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถประยุกตองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตรไป
ปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี ความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill)
กับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับดี
4. เพื่อใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration

อักษรยอ : รป.บ.
อักษรยอ : B.P.A

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอ ยกวา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
10
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาภาษา
11
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
3 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
 วิชาเอกบังคับ
 วิชาเอกเลือก
2.3 วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

129 หนวยกิต
30 หนวยกิต

93 หนวยกิต
36

หนวยกิต

30
12
15

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา

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

หนวยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

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

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

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

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

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

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

2(2-0-4)

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

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

1(0-3-2)
1(0-3-2)
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1.4.2 ใหเลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1. PEHR
2. PEHR
3. PEHR
4. PEHR
5. PEHR

101
104
105
106
110

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

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 93 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน 36 หนวยกิต

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

2.2 วิชาเอก 42 หนวยกิต
 วิชาเอกบังคับ จํานวน 30 หนวยกิต

1. PUBA 332 สถานการณโลกปจจุบัน (Current World Issues)
2. PUBA 334 เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ
(International Political Economy)
3. PUBA 345 การบริหารการพัฒนา (Development Administration )
4. PUBA 346 หลักการและกลยุทธการบริหารทองถิ่น
(Principles and Strategies of Local Administration)
5. PUBA 347 กฎหมายอาญา 1 (Criminal Law I)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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6. PUBA
8. PUBA
9. PUBA
10. PUBA

348
361
434
445
484

- 181 กฎหมายอาญา 2 (Criminal Law II)
นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
การบริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Administration)
การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร (Strategies Project Administration)
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร (Seminars in Public Administration)

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

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

PUBA
PUBA
PUBA
PUBA

336
337
341
342

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

PUBA
PUBA
PUBA
PUBA
PUBA

412
413
442
443
463

20. PUBA 499

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

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

2.3 วิชาโท 15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากกลุมวิชาโทที่เปดสอนจากสาขาหรือคณะตางๆใน มหาวิทยาลัยเนชั่น โดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 182 -

3. วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
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
นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ สามารถเลือกกลุมวิชาโทรัฐประศาสนศาสตร ตามที่หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดไวดังนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
1. PUBA 102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
(Introduction to Public Administration)
2. PUBA 208 ระบบบริหารราชการไทย (Thai Administration System)
3. PUBA 301 จริยธรรมผูบริหาร (Ethics for Administrator)
4. PUBA 361 นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
5. PUBA 445 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร (Strategies Project Administration)

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

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

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาเอกเลือก
นักศึกษาชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนรูผา นกิจกรรม
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
วิชาเลือกเสรี 1

รวม

รหัสวิชา

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

หนวยกิต
2
2
1
2
2
3
3
3

รหัสวิชา

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

18
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
กฎหมายปกครอง
การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร
การบริหารและการปกครองทองถิ่นไทย
การบริหารเชิงยุทธศาสตร
วิชาโท 1

รวม

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 2
หนวยกิต
2
2
2
2
3
2
3
3

รหัสวิชา

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

19

หนวยกิต
2
2
1
2
1
2
2
3
3

18
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอฯ
การคลังสาธารณะและการคลังทองถิ่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
ระบบบริหารราชการไทย
จริยธรรมผูบริหาร
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยฯ
วิชาโท 2

รวม

หนวยกิต
3
3
2
3
3
3
3

20

นักศึกษาชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

PUBA 304
PUBA 332
PUBA 345
PUBA 346
PUBA 347
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิจัยทางสังคมศาสตร
สถานการณโลกปจจุบัน
การบริหารการพัฒนา
หลักการและยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น
กฎหมายอาญา 1
วิชาโท 3

รวม

รหัสวิชา

PUBA ……
PUBA ……
PUBA ……
XXXXXXX

3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

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

18
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

วิชาเอกเลือก 2
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 4
วิชาโท 5

รวม

หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

รวม

นักศึกษาชั้นปที่ 4
หนวยกิต
3
3
3
3

12
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รหัสวิชา

PUBA 434
PUBA 445
PUBA 484

2*
3
3
3
3
3

15
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบริหารภาครัฐแนวใหม
การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร

รวม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3

9
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนรูผา นกิจกรรม
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
วิชาเลือกเสรี 1

2
2
1
2
2
3
3
3

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

รวม

18

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

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

2
2

รวม

18

1
2
1
2
2
3
3

นักศึกษาชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

หนวยกิต

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกตใช
สิ่งแวดลอมกับชีวิต
กฎหมายปกครอง
การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร
การบริหารและการปกครองทองถิ่นไทย
การบริหารเชิงยุทธศาสตร
วิชาโท 1

2
2
2
2
3
2
3
3

รวม

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอฯ
การคลังสาธารณะและการคลังทองถิ่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
ระบบบริหารราชการไทย
จริยธรรมผูบริหาร
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยสังการ
วิชาโท 2

3
3
2
3
3
3
3

รวม

20

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

นักศึกษาชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

PUBA 304
PUBA 332
PUBA 345
PUBA 346
PUBA 347
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิจัยทางสังคมศาสตร
สถานการณโลกปจจุบัน
การบริหารการพัฒนา
หลักการและยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น
กฎหมายอาญา 1
วิชาโท 3

รวม

หนวย
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

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

18

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

รวม

หนวยกิต
2*
3
3
3
3
2
3

17

นักศึกษาชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

PUBA 499

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หนวยกิต

รวม
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7

7

รหัสวิชา

PUBA 434
PUBA 445
PUBA 484
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบริหารภาครัฐแนวใหม
การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
วิชาโท 5

รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 10 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).
หรือ
IPHI 100
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดตางๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม
ความสัมพันธระหวางปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร และปญหาที่สําคัญทางปรัชญา ไดแก ตรรกศาสตร
สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม
This course aims at the meaning and range and various concepts of
philosophy from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and
science and the important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics,
epistemology and ethics.
ECON 100

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไก
ราคา บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปรากฏการณการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ 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 Selfsufficiency Economy philosophy will be discussed.
LAWS 100

กฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสราง ที่มา ประเภท และ
ความสําคัญของกฎหมาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายตอบุคคลและสังคม
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the
significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and
others related Law for daily living.
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)

2(2-0-4)

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

สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย (Thai Socio - economics and Politics) 2(2-0-4)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองไทย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship
between society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course.
กลุมวิชาภาษา จํานวน 11 หนวยกิต
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสรางและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝกทักษะการฟง พูด
อาน เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใชเพื่อการติดตอสื่อสารในบริบทตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เชน การฟงและเลาขาว การอานขอความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เปนตน
To study foundation English language structures and patterns and to practice the
integrated English language skills of listening, speaking, reading, and writing in order to deploy in
everyday communication and situations correctly and appropriately , for example, listening to
news updates and reporting heard stories, reading or writing short messages or texts, etc.
ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยเนนการฝกทักษะการฟง
พูด อาน เขียนเพื่อการสื่อสารดวยคําศัพทในระดับสูงขึ้น เชน ฝกการฟงและอานเพื่อจับใจความและ
รายละเอียดที่สําคัญ ฝกการพูดและเขียนโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งเนนฝกการออกเสียงที่ถูกตองตามหลักภาษาและมีความคลองแคลว
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
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ENGL 201

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

ENGL 202

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

THAI 100

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
2(1-2-4)
(Thai Language for Communication and Presentations)
ศึกษาและวิเคราะหสภาพการใชภาษาไทยในปจจุบัน ฝกทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑของภาษา การประเมินคาจากการรับสารในฐานะผูอานและผูฟง กระบวนการสงสารผาน
รูปแบบการเขียน การพูด และการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝกปฏิบัติการใชถอยคําสํานวนให
เหมาะสมกับบุ คคลตามโอกาส และสถานที่ กลวิธีการใชภ าษาเพื่อการสื่อสารและนํ าเสนอ อย างมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
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 คอมพิวเตอรเพือ่ การทํางาน (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
Condit
- This is a non-credit subject.
- Students who have failed in IT exam must register this class in the 3rd year
(e-learning class only)
- This result of the course graded as S or U
This course explores applying computers for working, using word processing
programs, spreadsheet programs, Presentation Programs, and blogs.
MATH 100

กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร
2(2-0-4)
(Mathematical Logic in Daily Activity)
ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตรและการแกปญหา ตรรกศาสตร การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา
การประยุกตใชขอมูล 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 เครื่องมือในการคิดและการแกไขปญหา
เชิงตรรกศาสตร การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแกไขปญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
logical thinking and problem solving, thinking skill development and problem solving and
decision-making process.

SCIE 100

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

สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน(Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4)
ศึกษาการใชเทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย การใช
หองสมุ ดและการสืบคนขอมูล เครือข ายสังคม โปรแกรมประยุกต สํานักงาน 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 ดานบําเพ็ญประโยชน
และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานการสื่อสาร ดานภาษา และ
ดานความเปนมืออาชีพ
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 ทักษะ
ดานอาชีพ จากการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผานกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี
ประสบการณในเรื่องตาง ๆ
The course focuses on working and practical training for reinforcing
knowledge development by integrating career skills, theoretical and practical learning
systems by experienced guest speakers.
PEHR ...... การออกกําลังกาย (โดยเลือกประเภทกีฬา ดังนี้)
PEHR 101 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health 1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพรางกาย ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย
การดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเลนกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะสามารถ
นําไปใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเนนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีใน
การออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬาดวยกิจกรรมเขาจังหวะซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of the importance of health and physical fitness, introductory
exercise science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health
are emphasized in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for
health, fitness and amusement, creating good attitude in exercising and having athletic
spirits with rhythmic activities.
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PEHR 104

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

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

นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความรูเบื้องตนของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ใหผูเรียนเกิด
ความสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝงทัศนคติที่ดีในการออก
กําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพื้นฐาน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
The study of basic exercise activities for recreation, reinforcing learners to
enjoy exercising for good health, creating good attitudes in exercising, having an athletic
spirit, creating unities, and helping each other are addressed in the course.

PEHR 110

วายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุงหมาย ประโยชนของการวายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและ
กลวิธีการ การบํารุงรักษาอุปกรณ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแขงขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการ
เลน ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย การปลูกฝงทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจ
นักกีฬา ดวยการวายน้ํา ซึ่งเปนพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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.
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 191 -

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 93 หนวยกิต ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน 36 หนวยกิต
PUBA 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร (Introduction to Political Science) 3(3-0-6)
ศึ ก ษาขอบข า ยและวิ ธี การทางรัฐ ศาสตร รั ฐ กระบวนการทางการเมื อ ง รัฐ สภา พรรค
การเมือง กลุมผลประโยชน ความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคล และระหวางอํานาจกับกฎหมาย อุดมการณทาง
การเมืองที่สําคัญ
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
สังคมศาสตรอื่นๆ กิจกรรมของรัฐบาลในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ หนาที่ทางการบริหารและการ
อํานวยบริการใหแกประชาชน
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 การ
วินิจฉัยสั่งการ การควบคุม ตลอดจนพฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมของมนุษยในองคการ ทั้งในรูปปจเจกบุคคล
และกลุม อิทธิพลของปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีตอพฤติกรรมของมนุษยในองคการ การสรางแรงจูงใจ อํานาจ อิทธิพล
ภาวะผูนํา การบริหารความขัดแยงและการเจรจาตอรอง รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยในองคการ โดยใชหลัก
พฤติกรรมศาสตร
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 บอเกิดของกฎหมาย
ปกครอง บริการสาธารณะ การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ระบบขาราชการ ความเกี่ยวพันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝายปกครอง ศาล
ปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ขอมูลขาวสารทางราชการและความ
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
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
การคลังของประเทศ และการคลังทองถิ่น กระบวนการคลังภาคปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดีของการบริหาร
การคลังภาคราชการ 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
องคการตางๆ ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ การควบคุม
มิใหกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองคการเลือกตั้ง
ขอดี-ขอเสียของระบบการเลือกตั้ง 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 ความท าทายในการบริห ารทรั พยากร
มนุษย สมรรถนะกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย การเรียนรูของบุคคลและกลุม ปฏิสัมพันธภายใน
องคการการวิ เคราะห องคการ การสรา งขีดความสามารถและการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย การใช ระบบ
สารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย
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 และโครงสรางทางการปกครองของ
ไทย ประวัติ ความเปนมา ของการปกครองทองถิ่น รูปแบบและหนาที่ของการปกครองทองถิ่น การควบคุม
จากสวนกลาง การมีสวนรวมของประชาชน ปญหาและลูทางในอนาคตของการปกครองทองถิ่นของไทย
A study of the evolution of the Thai political, constitution and political
structure of Thailand. This also involves the history of local government, forms and
functions of local government, centralized control, the participation of people. Problems
and the ways of local government in Thailand in the future are covered.
PUBA 208

ระบบบริหารราชการไทย (Thai Administrative System)
3(3-0-6)
วิเคราะหพฤติกรรม การบริหารราชการไทยในเรื่องปรัชญาแนวความคิด คุณคาและระบบ
ลักษณะและความสัมพันธภายในองคการราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีอิทธิพล
ตอการบริหารราชการของไทย 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)
ศึ ก ษาความสํ า คั ญ และภาพรวมของการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร กระบวนการและการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มโอกาสและลดขอจํากัด การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
ขององคกรเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การควบคุม และเทคนิคในการ
บริ ห ารแผนยุ ทธศาสตร ตลอดจนการนํ าเครื่ องมื อ ทางการบริ ห ารสมั ย ใหมม าใชใ นการบริ ห ารเพื่อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกร
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)
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับผูบริหาร ความสัมพันธของผูบริหารกับบุคคล กลุมบุคคลในองคการ
และความสัมพันธของผูบริหารกับสังคม ประเทศชาติ เนนหลักแนวคิดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) ทัศนคติ คุณธรรม และ คานิยม จริยธรรมในวิชาชีพ การควบคุมคุณภาพผูบริหาร ความ
รับผิดชอบของผูบริหารที่มีตอพันธะทางสังคม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผลของงานเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนของ
องคการและสังคม
A study of the theories about executives, the relationship between
executives and individual, group of people in the organization as well as the relationship
with the society, country. This also emphasizes on ‘Good Governance’ concept, attitude,
virtue, values, ethics in professional, quality control executive, the responsibility of the
executive to the societies, achievement motivation and the results of work for sustainable
development of society and organization.
PUBA 303

การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยสั่งการ
3(3-0-6)
(Quantitative analysis for Decision Making)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงสถิติ การใชตัวแบบทางคณิตศาสตรและเทคนิควิธี
ในการวิเคราะหเชิงปริมาณตางๆ ที่จําเปนตอการวางแผนและการตัดสินใจ รวมทั้งการแกไขปญหาตางๆ
ทางดานการบริหารและการจัดการ เชน โปรแกรมเชิงเสน ระบบการรอคอย การควบคุมสินคาคงคลัง และ
การวิเคราะหขายงาน 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 และขั้นตอนใน
การทําวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กําหนดวัตถุประสงค ตั้งสมมุติฐาน ออกแบบ
งานวิจัย การสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล 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 ความคลี่คลาย
ของความขัดแยงที่เกิดขึ้น 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)
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร ก ารเมื อ งระหว า งประเทศ ความสั ม พั น ธ ท างด า น
เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 การเงินและการคาระหวางประเทศ ความ
ชวยเหลือและการลงทุนจากตางประเทศ 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 การบริหารการพัฒนาของสํานัก
พฤติกรรมศาสตร การบริหารการพัฒนาจากแนวปรากฏการณนิยม ถึง ปฏิฐานนิยม กระบวนการบริหาร
องคการเพื่อการพัฒนา กระบวนการบริหารนโยบายที่เนนโครงการพัฒนา การบริหารโครงการพัฒนาตาม
ภาคสวน เงื่อนไข และ ปญหาของการบริหารการพัฒนา
An exposure of general concepts and the evolution of development
administration, development administration of behavioral science institute, development
administration across popular phenomenon to positivism, organization administration
process for development. The policy administration process focusing on development
projects, administration of the segmentary development projects, conditions and
development administration problems are included.
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PUBA 346

หลักการและยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น
3(3-0-6)
(Principles and Strategies of Local Administration)
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรในระดับทองถิ่น รูปแบบและโครงสรางของกระบวนการ
บริหารปกครองทองถิ่น กระบวนทัศนใหมของการบริหารทองถิ่น กระบวนการบริหารทองถิ่นที่เนนผลงาน
การตัดสินใจและการบริหารความขัดแยงในกระบวนการบริหาร ขอมูลขาวสารกับการบริหารระดับทองถิ่น
คุณภาพการบริการสาธารณะของหนวยปกครองทองถิ่น การวิเคราะหระบบบริหารปกครองทองถิ่น
A study of Public Administration concepts in local level. This covers various
topics including a forms and structure of the local government administration processes, a
new paradigm of local administration, local administration process emphasizing productivity,
decision making and conflict administration in the process of administration, Information
and local-level administration, the quality of public services of local government units and
an analysis of local government administration system.

PUBA 347

กฎหมายอาญา 1 (Criminal Law I)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมาย
อาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการและผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบท หรือหลายกระทง
การกระทําความผิดอีก 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)
ศึกษาความผิดทางอาญาแตละลักษณะตั้งแตความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับการ
กอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิด
เกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย จนถึงความผิดที่เปน
ลหุโทษ
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 ตัวแบบในการ
วิเคราะหนโยบาย ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การเปลีย่ นแปลงนโยบายในชวงเวลาตางๆ 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)
ศึกษาแนวคิดการบริ หารภาครัฐ แนวใหม การบริห ารงานภาครัฐ ในรูป แบบเครือขาย
การตลาดสําหรับภาครัฐ การนํารูปแบบและวิธีการจัดการแบบเอกชนมาประยุกตใชเพื่อสรางประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
A study of the concepts of new public administration. Governing by Network.
Public marketing. Application of private enterprise management model and methods to
increase effectiveness and efficiency.
PUBA 445

การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร (Strategies Project Administration) 3(3-0-6)
ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบของโครงการ ประเภทของโครงการ เทคนิคการวางแผนและ
การเขียนโครงการวิธีการตางๆ การวิเคราะหโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ การประเมินผลโครงการการ
ประยุกตเทคโนโลยี สมัยใหมในการบริห ารโครงการ อภิปรายปญหาและแนวทางการแกไขในการบริหาร
โครงการ
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)
สั ม มนาประเด็ น ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร เช น การบริ ห ารท อ งถิ่ น การบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารองคการและทรัพยากรมนุษย การบริหารความขัดแยง การ
บริหารการพัฒนา สรุประบบคิดทางรัฐประศาสนศาสตร
Seminars in Public Administration issues such as: the local administration ,
natural resources management and environment, organization administration and human
resources , conflict administration , development administration . Summary of thinking
systems in Public Administration.
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วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต
ใหเลือกจากรายวิชา ดังตอไปนี้
PUBA 311

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

PUBA 312

ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Strategy for Integrated Local Area Development Planning)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิวัฒนาการของการนํายุทธศาสตรระดับชาติมาใชในการ
วางแผนพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นเชิงบูรณาการ รวมทั้งวิเคราะหรูปแบบ ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจน
ยุทธศาสตรการวางแผนพัฒนาพื้นที่ทองถิ่นที่สําคัญในปจจุบัน
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 สถาบันทางเศรษฐกิจที่มีการตั้ง
เป น ทางการ และสถาบั น นอกระบบในชนบท การผลิตในภาคการเกษตรและกิจ กรรมอื่น ๆ การใชที่ดิน
แรงงาน และการระดมทุน 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 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เทคนิคการวิเคราะหความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
A study of the health of natural resources and environmental crisis. Learning
objectives include: managing natural resources and the environment; techniques of risk
analysis and environmental impact assessment

PUBA 335

ไทยกับความสัมพันธประเทศเพื่อนบาน
3(3-0-6)
(Relationship between Thailand and its Neighboring Countries)
ศึกษาพื้นฐานนโยบายตางประเทศของไทย วิวัฒนาการความสัมพันธกับประเทศใกลเคียง
ในดานการเมือ เศรษฐกิจและสังคม พิจารณากระบวนการดําเนินนโยบายตางประเทศ ตลอดจนผลกระทบ
ของนโยบายตางประเทศ 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 ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน
และบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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

กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา (Law of Criminal Procedure )
3(3-0-6)
ศึกษาหลักทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวเนื่อง
กับคดีอาญา หมายเรียก และหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว และการสอบสวน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาชั้นตน อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคํา
พิพากษาและคาธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนโทษเบา และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ภาค 3-4 และ ภาค 6-7
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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)
ศึกษาแนวความคิดของการวางแผนกําลังคน การสํารวจและวิเคราะหขอมูลกําลังคน การ
พยากรณกําลังคน เทคนิคการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือนและในภาคธุรกิจเอกชนการวิเคราะหงาน
และการประเมินคาของงาน 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 การวิเคราะหองคการสําหรับการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางแรงจูงใจ พลวัตรกลุม เทคนิคการฝกอบรม และการ
สรางขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคการ
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลใน
การกําหนดคาตอบแทน การวิเคราะหและประเมินคางาน การสํารวจและวิเคราะหโครงสรางคาจางและ
เงินเดือน คาตอบแทนดานการเงินทางออม การกําหนดคาจางสําหรับบุคลากรบางประเภท การบริหารคาจาง
และเงินเดือนในราชการพลเรือน
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.
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PUBA 344

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
3(3-0-6)
ศึ ก ษาแนวความคิ ด ความหมาย ของคํ าว า ผลงาน และการประเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง าน
วิธีการใชแบบทดสอบการประเมินความถูกตองและความเชื่อถือไดของการวัดและทดสอบตางๆ เพื่อนําไปใช
ในกระบวนการ เลือกสรรการบรรจุแตงตั้งและการพิจารณาความดีความชอบ การวัดผลงาน และการตั้ง
เกณฑพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนง
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)
ศึกษาแนวคิด ความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ หลักการและลักษณะชุมชนในมิติตางๆ
วิธีการและเทคนิคการพัฒนาชุมชน การวางแผนยุทธศาสตรและโครงการพัฒนาชุมชน การประสานงาน การ
สรางทีมงานและการสรางความเขมแข็งของกลุม
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)
ศึกษาหลักการและแนวคิด ของสหกิ จ ศึกษา ความพรอมในการทํางานรว มกับ ผูรว มงาน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงาน อาชีพ และ การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การ
เขียนรายงานวิชาการ (การเขียนและการนําเสนอผลงาน)
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).
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PUBA 411

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Innovation and Change Management)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสงผลโดยตรงตอองคการ และทําให
องคกรทองถิ่นตองเปลี่ยนแปลงวิธีบริหารจัดการใหสอดคลองกับนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา โดย
ใชเ ทคนิคและการตั ดสิ นใจที่ทันต อสถานการณ เพื่อใหองคกรทองถิ่น ทุกรูป แบบพัฒ นาไปสูองคการแห ง
คุณภาพ
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

PUBA 412

การจัดการวิสาหกิจชุมชน (Management of Community Enterprises) 3(3-0-6)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถิ่น ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของ
วิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด กลยุทธการพัฒนาความ
เขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน 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.
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (Peace Study for Local Development) 3(3-0-6)
ชุมชนทองถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการ และ กระบวนการสรางการมี
สวนรวมของสาธารณะชน ปรัชญา ทฤษฎีสันติศึกษา และความขัดแยง ทักษะการเจรจา ทักษะการตอรอง
และการไกลเกลี่ย การอํานวยความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ กลยุทธและกลวิธีในการจัดการความ
ขัดแยง วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกับการสรางสมานฉันท 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 413
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PUBA 442

แรงงานสัมพันธ (Labor Relations)
3(3-0-6)
ศึกษาปจจัย ตางๆ ที่มีตอความสัมพัน ธระหวางนายจ างและลูกจางสหภาพแรงงาน และ
สมาคมนายจาง กฎหมายแรงงาน การแกปญหาแรงงานเพื่อใหเกิดเปนธรรมแกทุกฝาย การเจรจา ตอรองรวม
การไกลเกลี่ย 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.

PUBA 443

การพัฒนาองคการ (Organization Development)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองคการ ความสําคัญของการพัฒนาองคการ
ตัวแปรเชิงพฤติกรรมที่สําคัญในการพัฒนาองคการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองคการ การตอตาน
การเปลี่ยนแปลงในองคการ 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 องคประกอบของขอมูลการ
ประมวลขอมูล 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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หลักสูตรระดับปริญญาโท
•

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

•

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

•

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนานักบริหารทุกระดับที่สามารถนําทฤษฎีและประสบการณมาประยุกตใชในการบริหาร
จัดการองคกร หนวยงาน รวมถึงชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติไดอยางเหมาะสม
2. เพื่อพัฒนานักบริหารทุกระดับที่มีทักษะความเปนผูนํา ความคิดสรางสรรค คุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบตอสังคมในการตัดสินใจและบริหารทรัพยากรทางการจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนานักบริหารทุกระดับที่มีความพรอมในการปรับตัวและองคกรใหเขากับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งระดับประเทศ และภูมิภาคไดอยางเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

:

Master of Business Administration Program

ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.

ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

Master of Business Administration
M.B.A.
โครงสรางหลักสูตร

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กําหนดเปน 2 แผน แตละแผนมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
1. แผน ก แบบ ก (2)
2. แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ)
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก (2)
แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาหลัก 8 วิชา
2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา
3) วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

24
3
12
39

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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1) หมวดวิชาหลัก 8 วิชา
24 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
3) การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต
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แยกตามแผนการศึกษา ดังนี้
1. แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2) มีหนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต ดังนี้
1.1 หมวดวิชาหลัก
1. ACCT 510
2. BUSI 510
3. ECON 510
4. FINA 510
5. MKTG 510
6. MGMT 510
7. MGMT 511
8. MGMT 512

ประกอบดวย 8 รายวิชา หนวยกิตรวม 24 หนวยกิต
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
(Research for Business Planning and Decisions)
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดกา (Managerial Economics)
การจัดการดานการเงิน (Financial Management)
การจัดการการตลาด (Marketing Management)
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
การจัดการดานปฏิบัติการ (Operation Management)
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
(Human Resource Management and Organizational Behaviors)

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

1.2 หมวดวิชาเลือก
ประกอบดวย 1 รายวิชา หนวยกิตรวม 3 หนวยกิต
นักศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2) สามารถเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของ
แผนการศึกษาแผน ข จํานวน 1 รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต
1.3 วิทยานิพนธ
BUSI 592

ประกอบดวย 1 รายวิชา หนวยกิตรวม 12 หนวยกิต
วิทยานิพนธ (Thesis)

2. แผนการศึกษา แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ)
2.1หมวดวิชาหลัก
1. ACCT 510
2. BUSI 510
3. ECON 510
4. FINA 510
5. MKTG 510
6. MGMT 510
7. MGMT 511
8. MGMT 512

12 หนวยกิต

มีหนวยกิตตลอดหลักสูตร 39 หนวยกิต ดังนี้

ประกอบดวย 8 รายวิชา หนวยกิตรวม 24 หนวยกิต
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
(Research for Business Planning and Decisions)
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดกา (Managerial Economics)
การจัดการดานการเงิน (Financial Management)
การจัดการการตลาด (Marketing Management)
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
การจัดการดานปฏิบัติการ (Operation Management)
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
(Human Resource Management and Organizational Behaviors)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.2 หมวดวิชาเลือก
สําหรับแผนการศึกษา แผน ข จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาใดก็ได ไมนอยกวา 3 รายวิชา ดังตอไปนี้
1. ACCT 520
2. ACCT 521
3. FINA 520
4. FINA 521
5. MGMT 520
6. MGMT 521
7. MKTG 522
8. MKTG 523
9. MGMT 520
10. MGMT 521
11. MGMT 522
12. MGMT 523
13. MGMT 524
14. MGMT 525
15. MGMT 526

การตรวจสอบและควบคุมภายใน
3(3-0-6)
(Internal Auditing and Control)
การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
3(3-0-6)
การวิเคราะหการลงทุน (Investment Analysis)
3(3-0-6)
ความเสีย่ งและการจัดการสภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
(Risk and Crisis Management)
กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication Strategy)
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior Analysis)
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม
3(3-0-6)
(Electronic Commerce and Modern Technology Management)
กลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม
3(3-0-6)
(Marketing Strategies Through New Media)
การจัดการธุรกิจในประเทศกลุมอาเซียน
3(3-0-6)
(Business Management in ASEAN Countries)
การจัดการธุรกิจในประเทศกลุมอาเซียนบวกหก
3(3-0-6)
(Business Management in ASEAN Plus Countries)
การประกอบการและการสรางสรรคเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and Creativity in Business)
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
การบริหารองคกรสื่อ
3(3-0-6)
(Management in Media Organizations)
การประกอบการธุรกิจสื่อ
3(3-0-6)
(Media Entrepreneurship)
สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business Administration)

2.3 การคนควาอิสระ
BUSI 591

การคนควาอิสระ (Independent Study)

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
แผน ก แบบ ก (2) แบบทําวิทยานิ พนธ
ปที่
1

ภาคการศึกษาที่
1

2

2

3
4

วิชา

ECON 510
ACCT 510
MKTG 510
MGMT 512

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
รวม
BUSI 510 การวิจยั ธุรกิจเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
MGMT 511 การจัดการการปฏิบัตกิ าร
FINA 510 การจัดการดานการเงิน
MGMT 510 การจัดการเชิงกลยุทธ
รวม
วิชาเลือก
BUSI 592 วิทยานิพนธ
รวม
BUSI 592 วิทยานิพนธ
รวม

รวมทั้งสิ้น

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

39

แผน ข แบบไมทํา วิ ทยานิพนธ
ปที่

ภาคการศึกษาที่

1

1

ECON 510
ACCT 510
MKTG 510
MGMT 512

2

BUSI 510
MGMT 511
FINA 510
MGMT 510

2

3

4

วิชา

หนวยกิต

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการการตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
รวม
การวิจยั ธุรกิจเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
การจัดการดานการปฏิบตั ิการ
การจัดการดานการเงิน
การจัดการเชิงกลยุทธ

3
3
3
3
12
3
3
3
3

รวม

12
3
3
3
3

รวม

12
3
3

วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
วิชาเลือก (3)
BUSI 591 การคนควาอิสระ
BUSI 591 การคนควาอิสระ

รวม

รวมทั้งสิ้น
การสอบประมวลผลความรอบรูขอเขียนและปากเปลา
(Written Oral Comprehensive Examination)
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คําอธิบายรายวิชา
ACCT 510

การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
3(3-0-6)
บทบาทของผูบริหารและนักบัญชีในองคกร การนําขอมูลทางการบัญชีมาใชใน
การวางแผนดําเนินการ การควบคุมและการตัดสินใจ ศึกษาการบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปร
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณ ตนทุน กําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากัดของขอมูล
ตางๆ การจัดทํางบประมาณ การแสดงการเปลี่ยนแปลงการเงินและงบกระแสเงินสด การวิเคราะหกรณีศึกษา
ประกอบความเขาใจเพื่อการประยุกตใชในธุรกิจจริง
The roles of executives and accountants within an organization; the
application of accounting information for planning, control and decision-making; studying
total costing and variable costing; analyzing cost-volume-profit relationship and limitations
of accounting information; budgeting; presenting the changes in financial information and
cash flow; and analyzing case studies for a greater understanding in how to apply
the knowledge to real business environment
ACCT 520

การตรวจสอบและควบคุมภายใน (Internal Auditing and Control) 3(3-0-6)
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการตรวจสอบภายใน การวางแผนตรวจสอบภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบภายใน วิธีการตรวจสอบภายใน การจัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในตาม
กรอบมาตรฐาน (COSO-ERM)
Objectives of internal auditing; planning internal audit; internal-auditing
process; internal-auditing methods; reporting internal-audit results; and internal
control framework (COSO-ERM)
ACCT 521

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
3(3-0-6)
หลักการและระบบภาษี การวางแผนภาษีอากร สําหรับธุรกิจซึ่งครอบคลุมภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ พระราชบัญญัติการบัญชีทีเกี่ยวของกับภาษีอากร การวิเคราะห
และการแกปญหาทางภาษีอากรจากกรณีศึกษา
Principles and system of taxation; tax planning for business which covers
corporate tax, value-added tax, special business tax; laws related to accounting and
taxation; analyzing case studies and solving their tax problems
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FINA 510

การจัดการดานการเงิน (Financial Management)
3(3-0-6)
หลักการจั ดการดานการเงินและการวิเคราะหทางการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การ
วางแผนทางการเงิน การจัดทํางบประมาณ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพยถาวร ความ
เสี่ยงและอัตราผลตอบแทนการลงทุน มูลคาของเงินตามเวลา การพิจารณาการจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว การจัดโครงสรางเงินทุน นโยบายเงินปนผล และกรณีศึกษาทางดานการเงิน
Principles of financial management and financial analysis; analyzing financial
statements; financial planning; budgeting; working capital management; fixed asset
investments; risks and return on investment; time value of money; short-term and longterm financing; capital structuring; dividend policy and relevant case studies
FINA 520

การวิเคราะหการลงทุน (Investment Analysis)
3(3-0-6)
ความหมายของการลงทุน ปจจัยในการตัดสินใจลงทุน ทางเลือกและชองทางในการลงทุน
ทฤษฎีแนวทางและวิธีการที่ใชในการวิเคราะหการลงทุนในตลาดการเงิน ตราสารทางการเงิน การประเมิน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทตางๆ และกลุมตราสาร แนวโนมและพัฒนาการ
ใหมๆ ของตราสารและตลาดการเงิน
Definition of investment; factors relating to investment decisions; investment
choices and channels of investments; theories, guidelines and methods for the analysis of
investments in financial markets; financial instruments; risk and return analysis of
investments in financial instruments and various financial instrument types; and trends
and new development of financial instruments and financial markets

ความเสี่ยงและการจัดการในสภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management) 3(3-0-6)
แนวคิดและกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงในภาคเอกชนโดยพิจารณา
ตัวแบบการจัดการในลักษณะองครวม ศึกษาวิกฤตการณและความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
แนวทางและกลยุทธการจัดการสภาวะวิกฤตซึ่งเปนผลมาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความผันผวน ทั้งจาก
ปจจัยภายในและภายนอกองคการ ศึกษากระบวนการวางแผนจัดการสภาวะวิกฤตโดยบูรณาการแนวคิดกับ
การปฏิบัติ วิเคราะหสถานการณและกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศและการสังเคราะหบทเรียนเพื่อ
แสวงหาโอกาสและแนวทางปองกันแกไขจากภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
Concepts and processes in holistic models for crisis and risk management in
the private sector; studying crises and risks both at policy and operational levels; guidelines
and strategies for managing crises that are caused by internal and external factors amid
dynamic changes and volatility; studying crisis management planning process and
integrating concepts into implementation plans; analyzing situations and local/foreign
case studies; synthesizing lessons learned to identify opportunities and to prepare
measures for risk and crisis management.
FINA 521
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ECON 510

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ (Managerial Economics)
3(3-0-6)
การประยุกตหลักเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ
ของธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตรจุลภาคครอบคลุมอุปสงค-อุปทาน พฤติกรรมของผูบริโภค ลักษณะของกําไร
การวัดผลกําไร การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร การวิเคราะหการผลิต ทฤษฎีตนทุน โครงสรางการตลาด
และ การแขงขัน ทฤษฎีราคา หลักเศรษฐศาสตรมหภาคเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งการเงิน
และการคลัง ตลอดจนผลกระทบของการดําเนินนโยบายดังกลาวตอภาคเศรษฐกิจ
Application of economic principles, both macro and micro, to the
formulation of business policies and business decision making; microeconomic principles
covering demand-supply relationships, consumer behaviors, types of profit, profit
calculation, funding and resource allocation, production analysis, cost theories, market
structure and competitive pricing; and macroeconomic principles that address the
formulation of economic, monetary and fiscal policies as well as their impacts on the
economic sector
MKTG 510

การจัดการการตลาด (Marketing Management)
3(3-0-6)
แนวคิดทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด การวางแผนการตลาด การจัดเก็บขอมูล
ดานสภาพแวดลอม การวิเคราะหและทบทวนสภาพการณ ทางธุรกิ จ การวิเคราะหพิจ ารณาโอกาสและ
อุปสรรค ทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาดและตลาดเปาหมาย กลยุทธการตลาด การ
พั ฒ นาส ว นผสมทางการตลาด การสร า งตราผลิ ตภั ณ ฑ แ ละการจั ด การทางการตลาด โดยมุ งเน น ความ
รับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งการวิเคราะหปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหาขอสรุปเปนแนวทางแกไขปญหา
Marketing concepts; marketing process; marketing planning; collection of
relevant data; analysis and review of business situations; analysis of opportunities and
threats in the market; consumer behaviors, market segmentation and targeting;
marketing strategies; marketing-mix development; branding and socially responsible
marketing; analyzing problems and exploring solutions.
MKTG 520

กลยุทธการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication Strategies)
การใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยธุรกิจและผูบริหาร ศึกษาแบบบูรณาการ กลยุทธการใช
สวนผสม การสงเสริมการตลาด รวมทั้งการโฆษณา การสื่อถึงสาธารณชน การขายผานบุคคลและการกระตุน
ยอดขาย หัวขอรวมถึงการวางเปาหมายการสงเสริมการตลาด การวางแผน การดําเนินการ ตลอดจนการ
ติดตามผลการสงเสริมการตลาด การจัดทํางบประมาณและการเลือกใชเครื่องมือเพื่อสื่อสารการตลาด
The use of marketing communications tools by business organizations and
their executives; integrated study on promotion mix including advertising, publicity, personal
selling, and sales promotion, and also on identifying objectives, planning marketing
communications, executing and evaluating marketing communications plans, promotion,
budgeting and selection of marketing communications tools
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MKTG 521

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Analysis)
3(3-0-6)
แนวทางการวิเคราะหพฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค ศึกษา
ปจจัยทางดานจิตวิทยา เศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอปฏิกิริยาการบริโภคและกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภค
Guidelines for analyzing consumer behaviors and motivations in
buying decision process, including psychological and socio-economic factors that affect
consumption and purchase decisions
MKTG 522

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม
3(3-0-6)
(Electronic Commerce and Modern Technology Management)
พาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส ธุ รกิจอิเ ล็กทรอนิกส และการจัด การเทคโนโลยี สนั บสนุ นพื้น ฐาน
เว็บไซตเครือขายสังคม หลักการออกแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจ การตลาดอิเล็กทรอนิกส การ
วิเคราะหเว็บ ความเชื่อถือ ความเปนสวนตัวและความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบที่มีตอสังคมและจริยธรรม
ในการดําเนินงาน
Electronic commerce; electronic business; management of
supporting technology; websites; social networks; principles for designing
electronic commerce; business models for electronic business; electronic
marketing; website analysis in terms of reliability, privacy and security; impacts of
electronic commence on the society; and electronic-commerce ethics
MKTG 523

กลยุทธการสงเสริมการตลาดดวยสือสมัยใหม
3(3-0-6)
(New Media-Based Marketing Strategies )
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการส ง เสริ ม การตลาดด ว ยสื่ อ สมั ย ใหม แนวทางการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดโดยใช 8 P’s ปจจัยในการพิจารณาเลือกลูกคา Brand Equity วิวัฒนาการ
ของตลาดสูการตลาดสมัยใหม แนวทางในการจัดการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม ประเภทของสื่อ
สมัยใหมที่ใชกันในแพรหลาย กรณีศึกษาองคการที่ใชการสงเสริมการตลาดสมัยใหม
Definitions of new media; new media’s importance in promotion, planning
marketing strategies with the use of 8Ps; customer-selection factors; brand equity; the
evolution of marketing towards modern marketing; principles for new media-based
promotion; types of popular new media; and case studies related to new media-based
marketing strategies
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MGMT 510

การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
3(3-0-6)
การวิเคราะหปญหาและประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยระบุ
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพื่อการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายทางกลยุทธใหเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การวางแผนกลยุทธขององคการทั้งกลยุทธระดับองคการ
กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมการปฏิบัติจริงให
เปนไปตามแผนกลยุทธที่วางไว โดยใชการศึกษาจากกรณีตัวอยางทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน
Analyzing problems and conducting SWOT analysis through the identification of
strengths, weaknesses, opportunities and threats in order to set goals and direction that are
reasonable and possible with limited resources; strategic formulation for the levels of
organizations, businesses and functions; implementation of strategies; and monitoring of
implementation, all with the help of case studies.
MGMT 511

การจัดการการปฏิบัติการ (Operations Management)
3(3-0-6)
ระบบการปฏิบัติการ กลยุทธการผลิต การจัดโครงสรางองคการของฝายผลิต การออกแบบ
การวางระบบ การใชเทคโนโลยีในการผลิต การวางแผนและการกําหนดตารางการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง
การวางผัง การจัดซื้อ การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุมคุณภาพและปริมาณ มาตรฐานสินคาและบริการ
การบํารุงรักษาอุปกรณ การบริหารความปลอดภัย จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
Systems of operations; production strategy; organizational structuring for
operations/design units; installing systems; production technologies; production planning and
scheduling; location selection; planning layout; purchasing; inventory control; quality and
quantity control; products and service standards; equipment maintenance; safety
management; ethics and social/environmental responsibility
MGMT 512

การจัดการทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
(Human Resource Management and Organizational Behavior)
ความหมาย ลักษณะ หนาที่ และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากรมนุษยในระดับสากลและ
การจัดการทรัพยากรมนุษยที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงกรณีศึกษาและการวิเคราะหปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย; การศึกษาพฤติกรรมองคการในหัวขอตางๆ
อาทิ แรงจูงใจ ความเปนผูนํา การทํางานเปนทีม การจัดโครงสรางองคการและความรวมมือของพนักงาน
Definition(s), characteristics, functions and importance of human resource
management; human resource management; strategic human resource management;
role of human resource management in the global environment, and corporate social
responsibility in human resource management; case studies; analyzing problems
related to human resource management and development; studying organizational
behaviors such as motivations, leadership, teamwork, organizational design; and employee
participation
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MGMT 520

การจัดการธุรกิจในกลุมอาเซียน
3(3-0-6)
(Business Management in ASEAN countries)
ความเปนมาของอาเซียน กลไกการบริหารของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การศึกษาและการ
วิเคราะหปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในกลุมอาเซียน การ
จัดตั้งธุรกิจ การจางแรงงาน การแสวงหาวัตถุดิบ การเลือกทําเลที่ต้ังฐานการผลิต กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
การศึกษาผลกระทบของธุรกิจขนาดใหญและขนาดยอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
Background of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), its
management mechanisms and charters; studying and analyzing factors/environments that
have significant impacts on businesses between ASEAN countries; setting up a business;
employment; procurement of raw materials; selection of production base; related laws and
regulations; and studying the establishment of ASEAN community’s impacts on small and
large enterprises

MGMT 521

การจัดการธุรกิจในประเทศกลุมอาเซียนบวกหก
3(3-0-6)
(Business Management in ASEAN Plus Six countries)
การศึกษาและการวิเคราะหปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจกับ
กลุมประเทศอาเซียนบวกหก (ประเทศในเอเชียและโอเซียเนีย 6 ประเทศ) คือ ประเทศจีน เกาหลีใต ญี่ปุน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และอินเดีย ศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยนและแหลงเงินทุนใน
การประกอบธุ รกิจ ระบบการดํ าเนิ นธุ รกิจ ความสั มพั นธระหว างธุ รกิ จของประเทศไทยและกลุ มประเทศ
อาเซียนบวกหก
Studying and analyzing environments/factors with significant impacts on
businesses among members of the ASEAN-Plus-Six Countries (China, Japan, South Korea,
Australia, New Zealand and India); and studying forms of business organizations,
transaction systems, funding sources, business systems and relations between Thai
businesses and those of other ASEAN-Plus-Six countries.
MGMT 522

การประกอบการและการสรางสรรคเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship and Creativity in Business)
ความหมายและแนวทางในการเปนผูประกอบการและการเสริ มสรางความคิดสรางสรรค
คุณลักษณะของผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ เพื่อใหผูบริหารมีความคิดริเริ่มที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง
หรือใชแนวทางของผูประกอบการมาเสริมสรางประสิทธิภาพในองคการ ปญหาของธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดยอม การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจน
การประยุกตแนวความคิดของผูประกอบการ การใชกรณีศึกษาเพื่อชี้ใหเห็นถึงปญหาและแนวทางแกไข
Definition of and guidelines for entrepreneurship and creativity
development; characteristics of successful entrepreneurs that can provide motivations and
guideline for a person interested in starting or improving one’s own business; problems
related to large, medium and small enterprises; conducting SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities and threats) analysis; business planning; application of entrepreneurial
concepts; and case studies that reflect problems and approach to find solutions
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MGMT 523

การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management)
แนวคิดโลจิสติกสและซัพพลายเชน การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส การจัดการวัสดุการ
ประมวลคําสั่งซื้อ สินคาคงคลัง การขนสง คลังสินคา บรรจุภัณฑ การบริการลูกคา เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารโลจิสติกสภายใตภาวะการณแปรเปลี่ยน การจัดการตนทุนรวมต่ําสุด กลยุทธการจัดการโลจิสติกสเพื่อ
สรางมูลคา ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกคาและการทํากําไรสูงสุดในระบบโลจิสติกสและซัพพลายเชน
Concepts of logistics and supply chain; management of logistics activities;
materials management; purchase order processing; inventory; transportation; packaging;
customer services; information technology; logistics management amid changing
circumstances; most cost-effective logistics management; and logistics management strategy
for creating value, efficiency, customer satisfaction and maximum profits via logistics and
supply-chain system

MGMT 524

การบริหารองคกรสื่อ (Management in Media organizations)
3(3-0-6)
รูปแบบการบริหารจัดการองคกรสื่อ ทฤษฏี วิวัฒนาการและวัฒนธรรมองคกรสื่อ นวัตกรรม
การบริหารองคกรสื่อสมัยใหม แนวทางการพัฒนาองคกรสื่อใหมีประสิทธิภาพ เขากับยุคสมัย รวมถึงศึกษาทิศ
ทางการบริหารองคกรสื่อในอนาคต โดยเนนการใชกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศ
Management models for media organizations; relevant theories; evolution
and culture of media organizations; management innovations for modern media
organizations; guidelines for improving and modernizing media organizations; and studying
media trends and assessing media future, all with the help of case studies from both
Thailand and overseas
MGMT 525

การประกอบการธุรกิจสื่อ (Media Entrepreneurship)
3(3-0-6)
ธุรกิจสื่อสารมวลชนทุกแขนงทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อกระจายภาพและเสียง สื่อใหมและสื่ออื่นๆ
ศึกษาการวางแผนและการบริหารธุรกิจสื่อ ทั้งดานการบัญชี การเงิน การลงทุน การตลาด กฎหมาย ภาษี
อากร การบริหารความเสี่ยง; การวิเคราะหและการเขียนแผนธุรกิจ และแนวทางการเปนผูประกอบการ เพื่อ
สรางความคิดริเริ่มที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง
Studying media businesses across all sectors namely print media,
broadcasting media, new media and other media, and all related aspects from accounting,
finance, investments, marketing, laws, taxes/duties and risk management; business analysis
and writing business plans; and entrepreneurial guidelines to encourage motivations for
business start-ups.
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MGMT 526

สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ (Seminar in Business Administration) 3(3-0-6)
อภิปรายในหัวขอเฉพาะดานการบริหารธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และทํางานเปนทีมโดยประมวลความรอบรูในวิชาที่เกี่ยวของนํามาประยุกตในการจัดการปญหาหรือประเด็น
รวมสมัยดานการบริหารธุรกิจ
Discussions on issues related to business administration to promote
students’ exchange of opinions and teamwork, and also to enable their application of
relevant knowledge to tackling contemporary business problems or issues.
BUSI 510

การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

(Research for Business Planning and Business Decisions) )

3(3-0-6)

หลักการ และขั้นตอนกระบวนการวิจัยธุรกิจ เริ่มตั้งแตการระบุปญหา การกําหนดกรอบ
แนวคิดในการพิจารณาปญหา การออกแบบวิธีการตางๆ เพื่อใชในการคนหาคําตอบ การดําเนินการคนหา
คําตอบจากแหลงขอมู ลประเภทตาง ๆ การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมายของขอมูล ตลาดจนการ
ประเมินความสมเหตสมผล และความเปนไปไดของขอมูลกอนนําไปใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
Principles and procedures for conducting business researches covering
all steps from the identification of business questions and conceptual framework,
to designing methods for getting answers, to the collection of data from various
sources, to data analysis, to data interpretation and to the assessment of
information for business-decision making; and quantitative and qualitative research
methodologies.
BUSI 591

การคนควาอิสระ (Independent Study)
6 หนวยกิต
ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใหนักศึกษาแตละคนนําความรู ความสนใจมาศึกษาถึงปญหาทาง
ธุรกิจหรือโอกาสทางธุรกิจ และเลือกหัวขอเพื่อทําการคนควาโดยการตอยอดจากงานวิจัยเดิมหรือสรางสรรค
ผลงานใหม โดยเลือกรูปแบบในการจัดทําและนําเสนอในลักษณะงานวิจัย กรณีศึกษาหรือแผนธุรกิจไดอยาง
อิสระ จัดทําเปนรูปเลมในรูปแบบที่ถูกตอง เนื้อหามีความเชื่อมโยงสัมพันธกับหลักการและเหตุผลในการศึกษา
หลักทฤษฎีที่อางอิงจากตํารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การเลือกเครื่องมือ วิธีการดําเนินการ การวิเคราะหผล
การศึกษา ตลอดจนการสรุปผลที่ไดกับวัตถุประสงคและขอสมมติฐานในการศึกษา และนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษา ทั้งนี้หัวขอหรือประเด็นตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอนดําเนินการ
Each student shall conduct an independent study on a subject of his/her
interests, determining related business threats or business opportunities. The subject may be
based on recommendations from past researches or an entirely new subject. The independent
study may be conducted in the form of a research, a case study, or a business plan. Once the
format and subject are chosen, the procedures and data analysis must be appropriate and
meet the purposes of the study. The study should contain relevant theories and a review of
other related researches or studies. The proposed argument or hypothesis will be analyzed
accordingly and the results be summarized and discussed. The topic of the independent study
is to be approved by the advisor prior to commencement.
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วิทยานิพนธ (Thesis)
12 หนวยกิต
ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในการศึกษาประเด็นปญหาที่ไดรับการ
เห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบการ
นําเสนอวิทยานิพนธ
A comprehensive business research project with in-depth analysis of a
topic that is approved by the Committee of Advisors. The thesis must be presented in
compliance with the formal thesis formats and regulations.
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใหมีโลกทัศนกวางไกล เขาใจ และรูเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย สังคมโลก และเปนผูมีความรอบรูทางวิชาการ วิชาชีพ
และทักษะชีวิต ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม และเขาใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหารการศึกษาใหเขาใจ ความสัมพันธระหวาง
การศึกษากับชีวิตในมิติตาง ๆ ดานสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ในประชาคมภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก
3. เพื่ อ เสริ ม สร า งและพั ฒ นาทั ก ษะของผู บ ริ ห ารการศึ ก ษาให เ กิ ด ความรู ความเข า ใจ
เห็ น คุ ณ ค า ในกระบวนการวิ จั ย มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห ผ ลการวิ จั ย และใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ :

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
M.Ed. (Educational Administration)
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โครงสรางของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
กําหนดเปน 2 แผน แตละแผนมีจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
1. แผน ก แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ
2. แผน ข ทําการคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
รายละเอียด
1. หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา
2. หมวดวิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2 วิชาเอกเลือก
3. วิทยานิพนธ
4. การคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
18 หนวยกิต
24 หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
36 หนวยกิต
36 หนวยกิต

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

หมายเหตุ เงื่อนไขการศึกษา สําหรับหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
นักศึกษาทุกคนจะตองเรียนวิชา ในหมวด ก. ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด
ก. วิชาเสริมพื้นฐานบังคับเรียนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร ไมมีหนวยกิต (0)*
EDUC 501 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Fundamental English for Graduate Studies)

0(0-0-0)

* ยกเวนกรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษTOEFL/IELTS/CMU-e-TGS หรือผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข. สําหรับผูที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษา จะตองสอบผานความรูพื้นฐานทางการศึกษาใหได
ตามเกณฑที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด กรณีสอบไมผานเกณฑจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้โดย
ไมนับหนวยกิต
1. EDUC 502 ปรัชญาการศึกษาและระบบการศึกษาไทย (Philosophy and Thai Education)
2. EDUC 503 พื้นฐานจิตวิทยาการศึกษา (Fundamental Psychological Education)
3. EDUC 504 หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา (Measurement and Evaluation Principles)

2. หมวดวิชาเอกบังคับ แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข

15 หนวยกิต ดังตอไปนี้

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

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

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

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

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

12 หนวยกิต

5. การคนควาอิสระ
แผน ข
1. EDAD 598 การคนควาอิสระ (Independent Study)
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แผนการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

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

รวมตลอดหลักสูตร

36

รวมตลอดหลักสูตร

หนวยกิต
(0)
3

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

36

* รายวิชาเสริมพื้นฐานบังคับเรียน ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษากําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
EDUC 501

พื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3(2-2-5)
(Fundamental English for Graduate Studies)
ศึกษาขอเขี ย นทางวิ ช าการ โดยเนน เทคนิคการอ านจั บ ใจความสําคั ญ และการอา นเชิ ง
วิเคราะหจากบทความ ขอเขียน และบทคัดยองานวิจัยรวมทั้งลักษณะการเขียน เพื่อใชประโยชนในการเรียนรู
รายวิชาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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 มีความเสมอภาค
และมีประสิทธิภาพ
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.

จิตวิทยาพื้นฐานทางการศึกษา (Fundamental Psychology in Education) 2(2-0-4)
ศึกษาและวิเคราะหหลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เนนหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ
พัฒนาการมนุษย ความแตกตางระหวางบุคคล บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัว การเรียนรู การรับรู
และแรงจูงใจ 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 503

EDUC 504

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
2(1-2-3)
(Educational Measurement and Evaluation)
ศึ กษาแนวคิ ดและทฤษฎี การวั ดผลและประเมิน ผลการศึก ษา การกําหนดวัตถุป ระสงค
ทางการศึกษา และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เทคนิคการสรางและการเลือกใชเครื่องมือในการวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษา การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา หลักสําคัญใน
การประเมินผลการศึกษา
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EDUC 511

ความสัมพันธของการศึกษากับ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 3(3-0-6)
(Relationship between Education and Economics, Society,
Politics and Culture)
ศึกษาและวิ เ คราะหแนวคิด ทฤษฎี ความสัมพัน ธ และผลกระทบระหวางการศึกษากับ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการบริหารการศึกษา ใชเปนหลักในการ
บริหารและจัดการทางการศึกษา
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 ใน
การวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเลือกใชสถิติในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย การเขียนรายงาน และการเผยแพรผลงานวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจยั
A study of concepts, theories, and research methodology in education,
defining problems and variables for research writing or project writing with a choice of
research statistics, analyzing data, summarizing, discussing research findings as well as a
research writing and presentation including researcher’s ethics.
EDAD 511

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

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

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

ผูนําทางการศึกษายุคใหม (Educational Leader in Modern Age) 3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา ประเภทของผูนําทางการศึกษา เพื่อปรับบทบาท
คุณลักษณะ พฤติกรรมสําคัญ คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนําใหเขากับ
โลกยุคใหม 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 แนวโนมสภาพปญหาที่
สําคัญทางการบริหารการศึกษา และแนวทางแกไข การนําผลการวิจัยมาประยุกตในการแกปญหาทางการ
บริหารการศึกษา ตลอดจนการคนหาแนวทางใหมๆ ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา
An analysis study of educational administration problems and essential
contexts with a search of solutions as well as new possible methods to apply for the
development of educational administration.
EDAD 538

การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย การนําหลักพฤติกรรมศาสตรมาใชใน
การบริหาร เขาใจนโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร เรียนรูบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารในการบริหารทรัพยากรมนุษย วิเคราะหแนวโนมและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อความ
เปนเลิศทางการศึกษา
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.
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EDAD 539

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในอาเซียน
3(3-0-6)
(Comparative Study of ASEAN Education System)
วิเคราะหการจัดการศึกษาของทองถิ่นกับการจัดการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่ออนุรักษ
พัฒนาและประยุกตใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เปรียบเทียบระบบการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ วิเ คราะหสั มฤทธิผล ที่ต อบสนองตอสั งคม เศรษฐกิจ การเมื องในภูมิภาคอาเซียน เพื่อกําหนด
ทิศทางและพัฒนาการศึกษาที่มีศักยภาพในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
An analytical study of local education and ASEAN education in order to
consider a conservation, development, and applicability in accordance with National
Education Act with an analysis of education management in every level and of
effectiveness responding social, economic, and political functions in the ASEAN region,
which will be a directional and developmental potentiality of the competitiveness with
other countries in the region.
EDAD 540

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรูทางการบริหารการศึกษา
3(2-2-5)
(Technology for Knowledge Management in Education Administration)
ศึกษาทฤษฎีการจัดการความรู การประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแบบในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สรางเครือขายเพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรู ประยุกตหลักการจัดการความรูสู
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 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
วิ เคราะห นโยบายการศึ กษา การนํ านโยบายและแผนสูการปฏิ บั ติ องค ประกอบด านเศรษฐกิ จสั งคมและ
การเมืองที่เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น เพื่อ
การวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับทองถิ่น ใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน
A study of analysis on principles, concepts and processes of policy planning
in education with analyzing educational policies by applying policies and plans for practicing
based on economic, social, and political components relevant to education planning
through a study of changes in society and culture in local areas to planning for a
development of local education in compliance with rapid changing contexts in current
years.
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EDAD 542

การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Administration of Basic Education) 3(3-0-6)
ศึกษาปรัชญา นโยบาย และจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทและหนาที่
ของเจาหนาที่ระดับตาง ๆ เนนหลักการบริหารและนิเทศงานในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
วิเคราะหการบริหารภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในทองถิ่น ทิศทางและแนวโนมใหมในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสภาวการณในปจจุบัน
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 ทั้งในระดับปริญญาและต่ํากวา
ระดับปริญญา การบริหารอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิเคราะหปญหาและแนวโนมใหมการบริหารการ
อุดมศึกษาเพื่อสนองตอบตอการศึกษาในโลกยุคใหม
A theory of higher education and process in administration for both tertiary
level and lower tertiary level; a management of higher education for developing local areas;
an analysis of problems and new trends of higher education administration to respond the
education in the modern age.
EDAD 544

การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ
3(3-0-6)
(School Administration for Excellence)
ศึกษาหลักการ วัตถุประสงคและนโยบายการจัดการศึกษาระดับตางๆ วิเคราะหโครงสราง
และการจั ด องค การในการบริ ห ารการศึ กษาระดั บ ประเทศและระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา การจั ด ระบบ
บริหารงานภายในสถาบันการศึกษาและการประยุกตใชแนวคิดใหมในการบริหารใหเหมาะกับประเภท ระดับ
และขนาดของสถาบันการศึกษา โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ประยุกตกับการบริหารงาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูการรับรองวิทยฐานะของสถานศึกษา
A study of principles, objectives, and policies of education in each level with
an analysis of structure and organization management in the stage of the whole country
and each educational service area and a learning of internal management system and
application of new concepts in management suitable for types, level, and size of
educational institutions; an applicable innovation and technologies for management to
respond the quality assurance in order to upgrade the quality standard to be the
accreditation.
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EDAD 545

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3(3-0-6)
st
(Education Administration in 21 century)
ศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน ความจําเปนการจัดการศึกษาแบบองครวม มีความ
รวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเปรียบเทียบหลักสูตร วิเคราะหจุดเดน
จุดดอย หาแนวทางการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทั้งผูเรียนกลุมพิเศษและกลุมปกติ เนนทักษะเพื่อสราง
กระบวนทั ศน ใหม โดยผสมผสานภู มิป ญญาทองถิ่นใหเขากับ บริบ ทสังคมเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปลี่ยนอยางรวดเร็ว อันมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
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
โดยประยุกตใหเหมาะสมกับกระบวนการและธรรมชาติของหลักสูตร ที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหรูคุณคาความ
จริง 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 เขาใจ
การบริหารการศึกษานอกระบบของทองถิ่น วิเคราะหทิศทางและแนวโนมใหมในการจัดการศึกษานอกระบบ
ที่เนนการศึกษาดวยตนเองอยางเปนระบบ
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.
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557
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EDAD 548

การวิเคราะหระบบงานและการพัฒนาองคการทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Analysis and Development of Educational Organization)
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคการ แนวคิดและทฤษฎีองคการ การพัฒนาการองคการ
ทางการศึกษาสมัยใหม วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงาน แนวโนม ปญหาและแนวทางแกปญหา เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการรวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
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 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู วิเคราะหปญหา ฝกปฏิบัติและการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขายที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน 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
และแนวทางปองกันโดยพัฒนาจากกระบวนการคิด 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.
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EDAD 598

การคนควาอิสระ (Independent Study)
6 หนวยกิต
ศึกษาคน คว าอย า งลึ กซึ้ งดว ยตนเองในประเด็น ทางการศึกษาโดยการประมวลหลั กวิ ช า
ความรูประสบการณ รวมทั้งขอมูลและผลงานวิจัยเพื่อสืบคนและสรางแนวคิดในการแกปญหาเพื่อการพัฒนา
หรือศึกษาแนวคิดใหมที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใชวิธีและกระบวนการของการ
วิจัยภายใตการควบคุมดูแลของที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
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.
EDAD 599

วิทยานิพนธ (Thesis)
12 หนวยกิต
ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปญหาทางดานการบริหารการศึกษาสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทั้งทางดานวิชาการ และวิชาชีพของคนทองถิ่น การนําทฤษฎีและหลักการมาใชในการแกปญหาทางการศึกษา
โดยอาศัยกระบวนการการวิจัย และการฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน เพื่อนํามาพัฒนาการศึกษา
A study and research of problems in educational administration to encourage
a new creativity in both academic and professional areas for local people with theories and
concepts employed for solving educational problems by research process as well as a
practice in thinking and doing competency for developing education.
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิ ตมหาบัณฑิ ตทางการบริ หารภาครัฐ ใหมีความรู ความสามารถ วิสั ย ทัศนกวางไกล
เขาใจ รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และสังคมโลก อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารภาครัฐใหสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดจริง
เปนผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง และมีจิตสํานึกสาธารณะที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติ อยางยั่งยืน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
: Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
: รป.ม.

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: Master of Public Administration
: M.P.A.

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดเปน 2 แผน
แตละแผนมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
1) แผน ก แบบ ก (2) วิทยานิพนธ
2) แผน ข การคนควาอิสระ
3) จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
รายละเอียด
1. หมวดวิชาเอก
1.1 วิชาเอกบังคับ
1.2 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ
3. การคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

จํานวนหนวยกิต
แผน ก แบบ ก (2)
แผน ข
24 หนวยกิต
21 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
36 หนวยกิต

30 หนวยกิต
21 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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รายวิชาที่เรียนหมวดวิชาเอก แผน ก แบบ ก (2) 24 หนวยกิต และ แผน ข 30 หนวยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ
แผน ก แบบ ก (2) 21 หนวยกิต และ แผน ข 21 หนวยกิต ดังตอไปนี้

1. PUBA 511
2. PUBA 512
3. PUBA 513
4. PUBA 514
5. PUBA 515
6. PUBA 516
7. PUBA 517

รัฐประศาสนศาสตรในแนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม
3(3-0-6)
(Public Administration in Concept and Theories of Modern Public Management)
บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจตอการจัดการองคการ
3(3-0-6)
(Social, Political and Economic Contexts of Organization Management)
องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ (Organization and Strategic Management) 3(3-0-6)
ภาวะผูน ําและการจัดการภาครัฐแนวใหม
3(3-0-6)
(Leadership and Modern Public Management)
นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Policy and Public-Sector Development)
เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรภาครัฐ
3(3-0-6)
(Economics of Public Resources Management)
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 521
2. PUBA 522
3. PUBA 523
4. PUBA 524
5. PUBA 525
6. PUBA 526
7. PUBA 527
8.
9.
10.
11.

PUBA
PUBA
PUBA
PUBA

528
529
530
531

12. PUBA 532

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร (Seminar in Public Administration)
การจัดการความรูเพื่อการบริหารภาครัฐ
(Knowledge Management for Public Administration)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(Information Technology for Administration)
การบริหารภาครัฐแบบมีสว นรวม (Participatory Public Administration)
การพัฒนาภาครัฐตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy for Public Development)
จิตสํานึกสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ
(Public Awareness and Public Development)
กฎหมายปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
(Administrative Laws and Judicial Administrative Procedure)
การบริหารและการประเมินผลโครงการ (Project Management and Evaluation)
การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal and Budgeting Management)
การเมืองการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ (Comparative Local Government)
ยุทธศาสตรการพัฒนาในบริบทประชาคมอาเซียน
(Development Strategy in ASEAN Community Context)
การบริหารทุนมนุษยภาครัฐ (Human Capital in Public Sector Administration)
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3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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แผน ก แบบ ก (2)
วิทยานิพนธ
PUBA 511
PUBA 512
PUBA 513
PUBA 514

PUBA 515
PUBA 516
PUBA 517
PUBA 599

PUBA ……
PUBA 599

PUBA 599

แผน ข
การคนควาอิสระ

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รัฐประศาสนศาสตรในแนวคิด
3 PUBA 511 รัฐประศาสนศาสตรในแนวคิด
ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม
ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม
บริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
3 PUBA 512 บริบททางสังคม การเมือง
ตอการจัดการองคการ
เศรษฐกิจตอการจัดการองคการ
องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ
3 PUBA 513 องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ
ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐแนว
3 PUBA 514 ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐ
ใหม
แนวใหม
รวม
12
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา
3 PUBA 515 นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา
ภาครัฐ
ภาครัฐ
เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากร
3 PUBA 516 เศรษฐศาสตรการจัดการ
ภาครัฐ
ทรัพยากรภาครัฐ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
3 PUBA 517 ระเบียบวิธีวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร
ศาสตร
วิทยานิพนธ
3
รวม
12
รวม
ปที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเอกเลือก
3 PUBA …… วิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ
3 PUBA …… วิชาเอกเลือก
PUBA …… วิชาเอกเลือก
รวม
6
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ
6 PUBA 598 การคนควาอิสระ
รวมตลอดหลักสูตร
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36

รวมตลอดหลักสูตร

หนวยกิต
3
3
3
3
12
หนวยกิต
3
3
3

9
หนวยกิต
3
3
3
9
หนวยกิต
6
36
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเอกบังคับ แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข 21 หนวยกิต
PUBA 511

รัฐประศาสนศาสตรในแนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม
3(3-0-6)
(Public Administration in Concept and Theories of Modern Public
Management)
ศึกษาขอบขายและวิวัฒนาการทางรัฐประศาสนศาสตรตอความสัมพันธของสภาพแวดลอม
กับ บริ บ ทประเทศ แนวคิ ด ทฤษฎี ตั ว แบบตา งๆ ของการจั ด การภาครัฐ แนวใหม หนาที่ การบริห ารเชิ ง
ยุทธศาสตร การอํานวยการเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหกับประชาชน ตามหลักการ
พื้น ฐานการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยการประยุกตใชเพื่อการ
บริหารการพัฒนาประเทศในอนาคต
A study on the scope and evolution of Public Administration in relation to
the country’s environment and context; concepts and theories of modern public
management; functions of strategic administration, facilitation to meet the people’s
demands and satisfaction in line with the basic principles of a constitutional monarchy; and
application of those concepts and theories for national development in the future.
PUBA 512

บริบททางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจตอการจัดการองคการ
3 (3-0-6)
(Social, Political and Economic Contexts of Organization Management)
ศึกษาบริบ ททางสังคม การเมือง และเศรษฐกิ จ ทั้ งในประเทศและต างประเทศ ที่ สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกขององคการและการจัดการ การวิเคราะหสภาพปญหาตางๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น และแนวทางแก ไ ขเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นองค ก ารและการจั ด การให มี ค วามเหมาะสมสอดคล อ งกั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมโลก และการปรับตัวของประชาคมอาเซียน
A study on social, political and economic contexts, both domestic and
international, that impact the internal and external environment of organization and management;
analysis of various emerging problems and possible solutions for organizational changes and
management that are suitable for the changing environment in the international community and ASEAN.
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PUBA 513

องคการและการจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Organization and Strategic Management)
ศึกษาลักษณะขององคการและการจัดการ การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพ
แวดลอมภายในองคการ โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ เปาหมาย นโยบายและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในการวางแผนกลยุทธ การดําเนินงาน และการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ โดยใชกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน
A study on organizational and management characteristics; assessment of
the organization’s external and internal environment by analyzing its strengths, weaknesses,
opportunities and obstacles; determination of philosophy, vision, mission, goal, policy and
strategic objective in the planning of strategies, implementation and control, through case
studies.
PUBA 514

ภาวะผูนําและการจัดการภาครัฐแนวใหม
3(3-0-6)
(Leadership and Modern Public Management)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และตนแบบภาวะผูนํา เพื่อการบริหาร/การจัดการภาครัฐแนวใหม การ
บริหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม หลักจริยธรรม การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารความขัดแยง เทคนิคการเจรจรตอรองเพื่อใหผูนําสามารถบริหารองคการใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน
A study on concepts, theories and models of leadership in modern
management and public administration; management under the Sufficiency Economy
approach, principles of good governance, righteousness and ethics; management of risk and
conflict; and negotiation techniques for leaders to help them manage efficiently in a
globalized world.
PUBA 515

นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Policy and Public-Sector Development t)
ศึกษาแนวความคิด และวิธีการดําเนินงานตามกระบวนการนโยบายสาธารณะ กระบวนการ
จัดทํ านโยบายสาธารณะเชิงกลยุทธ ป จจัย ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ การนํา
นโยบายสาธารณะไปสูการปฏิบัติ โดยการกํากับ ติดตาม และประเมินผลนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนา
ภาครัฐ และการพัฒนาทองถิ่น
A study on concepts and approaches in implementing public policies;
process of formulating strategic public policies; factors influencing the process of public
policy planning; implementation of public policies through monitoring, follow-up and
evaluation, for public-sector development and local development.
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PUBA 516

เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรภาครัฐ
3(3-0-6)
(Economics of Public Resources Management)
ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ดานการจัดการของทรัพยกรภาครัฐ การจัดการ
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประหยัด โดยใชกลยุทธการจัดการแบบมีสวนรวม มีการ
ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหเกิดแนวคิดทฤษฎีใหม เพื่อนําความยั่งยืนตอการพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
A study on concepts and theories of Economics in public-sector natural
resources management; how to manage resources efficiently, effectively, and economically
through the participatory management strategy; application of the Sufficiency Economy
Theory for sustainable development of communities, society and the country.
PUBA 517

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Public Administration)
ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร การกําหนดปญหาและการพัฒนา
แนวคิดเพื่อการวิจัย การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการวิจัย การเลือกประชากรและประชากรตัวอยาง
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปอภิปรายผล การเขียนรายงานวิจัย
และการฝกปฏิบัติการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณนักวิจัย
A study on concepts and research methodologies in Public Administration;
definition of research problems and development of concepts for research; development
of research guidelines; selection of population and samples; research tools; data collection
and analysis; conclusion and discussion of findings; writing of research papers and practice
on writing a proposal for a research project; and the ethics of researchers.

หมวดวิชาเอกเลือก แผน ก แบบ ก (2) 3 หนวยกิต และแผน ข 9 หนวยกิต
PUBA 521

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
3(2-3-5)
(Seminar in Public Administration)
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร การวิเคราะหนโยบายการพัฒนาประเทศ และการ
สังเคราะหองคความรูเพื่อนําไปสูการบริหารการพัฒนาภาครัฐ
A study of seminar in public administration issues, country development
policy analysis and synthesis of knowledge to facilitate the management of public sector
development.
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PUBA 522

การจัดการความรูเพื่อการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
(Knowledge Management for Local Management)
ศึกษาแนวคิดการจัดการความรูเบื้องตนองคประกอบของความรูตัวแบบความรูและ
กระบวนการจัดการความรู ปจจัยความสําเร็จดานการจัดการความรูสําหรับการบริหารภาครัฐ เพื่อนําภาครัฐ
ไปสูองคการแหงการเรียนรู ทั้งความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาสากล ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใช
ในการบริหารการพัฒนาภาครัฐตอไป
A preliminary study of knowledge management,composition of knowledge models
and elements of knowledge management processes leading to learning organization of
appropriated local wisdom (intelligence of locality) and can be applied in the arena of
development Administration for the government sector
PUBA 523

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-3-5)
(Administration for Information Technology)
ศึกษาการบริหารจัดการของเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลรวบรวมและจัดเก็บขอมูล
ทั้งดานการใชงานในระบบฐานขอมูล การสื่อสารแลกเปลี่ยนในระบบเครือขายขอมูลระบบสารสนเทศ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอการบริหารจัดการที่เปนระบบ ทั้งยังสามารถประยุกตใชใหเกิดแกหนวยงาน
ของภาครัฐตอไปในอนาคต
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 524

การบริหารภาครัฐแบบมีสวนรวม
3(3-0-6)
(Participatory Public Admintstration)
ศึกษาแนวคิด และวิ ธีการดําเนินงานตามกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวนมี การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยมีเทคนิค และเครื่องมือการบริหารภาครัฐแบบมี
สวนรวม การเปนหุนสวนระหวางสวนทองถิ่น สวนกลาง สวนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดย
การสรางกลไกการมีสวนรวม และ การประเมินผลอยางมีสวนรวมเพื่อสรางความสําเร็จสําหรับการบริหาร
ภาครัฐ
A study on management of information technology in areas of data
collection, data storage and access to information database, and communications and
exchanges in information systems in order to enhance the management effectiveness and
application of information technology in the public sector.
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PUBA 525

การพัฒนาภาครัฐตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy for Public Development)
ศึกษาปรัชญา แนวคิด และหลักการสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารการ
พัฒนาภาครัฐ องคประกอบของการพัฒนา มีกระบวนการและวิธีการดําเนินงานพัฒนาภาครัฐ แนวโนมของ
การพัฒนา ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ตลอดจนบทบาทของผูนําในการดําเนินงานพัฒนาภาครัฐ
กรณีศึกษาจากโครงการหลวง
A study of the philosophy, concept and main principles of the Sufficiency
Economy philosophy 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.
PUBA 526

จิตสํานึกสาธารณะกับการพัฒนาภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Awareness and Public Development)
ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการขัดเกลาและการพัฒนาจิตสํานึกในดานสาธารณะ ดาน
คุณธรรม จริยธรรมทางการเมืองและหลักธรรมาภิบาล เพื่อนําไปสูการพัฒนาภาครัฐ
A study on concepts and principles of refinement and public-awareness
development in areas of ethics, political morality and principles of good governance leading
to public development.
PUBA 527

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law and Judicial Administrative Procedure)
ศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายปกครอง หลักการปกครองของรัฐและ
เจาหนาที่ของรัฐ การบริการสาธารณะ คําสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุม
อํานาจรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง และกฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารภาครัฐ
A study on constitutions 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.
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PUBA 528

การบริหารและการประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management and Evaluation)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ ความสัมพนธของแผนยุทธศาสตรกับแผนงาน
โครงการ การจัดทําขอเสนอโครงการ การออกแบบองคการโครงการ การวางแผน/โครงการ ทีมงานโครงการ
ภาวะผูนํากับการบริหารโครงการ ปจจัยความสําเร็จในการบริหารโครงการ การจัดการคุณภาพในบริบท
โครงการ การประเมินผลโครงการ และการสิ้นสุดโครงการ
A study on project management; relationship between strategic plans and
planning/programming of project proposal preparation; designing for the project
organization, project planning and project team; leadership and project management; vital
factors to achieve project management; quality management in the project context,
evaluation, and ending of the project.

PUBA 529

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
(Fiscal and Budgeting Management)
ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎีทางการบริหารงานคลัง งบประมาณของประเทศและทองถิ่ น ดาน
ความสัมพันธระหวางกระบวนการคลังกับการบริหาร โดยการใชนโยบายการเงินอีกทั้งการคลังเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ทั้งระบบการเงินและการคลังของประเทศ ปญหาการบริหารการคลังดานงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประเทศ
A conceptual study on theories of national and local fiscal and budget
administration; relationship between fiscal process and monetary management; usage of
monetary and fiscal policies for national development; national financial and fiscal system;
problems in fiscal and budgeting administration for local and national governments.
PUBA 530

การเมืองการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Local Government)
ศึกษาระบบการเมือง การปกครองทองถิ่นของประเทศตางๆ ในเชิงเปรียบเทียบโครงสราง
อํ า นาจหน า ที่ ข ององค กรปกครองท องถิ่ น และความสัมพั น ธ เชิง โครงสรา ง อํานาจ การบริห ารระหวา ง
สวนกลาง สวนภูมิภาค กับสวนทองถิ่น รวมทั้งพัฒนาการทางการเมือง การปกครองทองถิ่นในประเทศตางๆ
A Comparative study on political and local government systems of different
countries in terms of structure; powers and duties of local governments, and relationship of
structural authority between the central, regional and local public administrations; and
political and local administrative development in various countries.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 240 -

PUBA 531

ยุทธศาสตรการพัฒนาในบริบทประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Development Strategy in ASEAN Community Context)
ศึกษาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลบริบทสังคมโลก แนวคิด ทฤษฎีการรวมกลุมเศรษฐกิจโลก
กระแสการเคลื่อนยายแหลงทุน คน สินคา และบริการ ทัศนคติที่ดีตอการบริหารการเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม
(New Paradigm) ปจจัยกําหนดประชาคมอาเซียน มิติสําคัญในประชาคมอาเซียน ผลกระทบโอกาส
อุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐ การปรับยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อรองรับการบริหารเชิงเปรียบเทียบในบริบท
ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาขีดความสามารถการทําหนาที่ในฐานะ “นักบริหารภาครัฐ” ที่จะรวมกัน
พัฒนานําความเจริญ ความกาวหนาสูชุมชน สังคม และประเทศชาติ
A study on analysis in the changing context of global society; concepts and
theories on world economic integration; trends in mobility of funds, people, products and
services; positive attitude towards the management to change a new paradigm; key factors
and important aspects of the ASEAN Community; impacts, opportunities, and obstacles to
public sector development; adjustment of strategies of development to support
comparative management in the ASEAN Community’s context; and improvement of the
capability of “public administrators” in helping bring about development and progress to
their communities, societies and the country.
PUBA 532

การบริหารทุนมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public-Sector Human Capital Management)
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเปาหมายวาดวยการบริหารจัดการทุนมนุษยในองคการ
ภาครัฐ วิ วัฒนาการระหวางการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย กับการบริหารทุนมนุษย
ภาครัฐ กระบวนการจัดการทุนมนุษยภาครัฐ การวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา คัดเลือก การธํารง
รักษา การพัฒนา การจัดการสวัสดิการ การบริหารผลตอบแทน การสรางแรงจูงใจ
A study and presentation of independent study projects; implementing the
research in order to present the study’s findings under the given topics through the advice,
consultation and approval from a faculty advisor.
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การคนควาอิสระ แผน ข 6 หนวยกิต
PUBA 598 การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
(Independent Study)
ศึกษาและเสนอโครงการการศึกษาคนควา ดําเนินการศึกษาคนควาเพื่อเสนอผลการศึกษา
ภายใตหัวขอที่กําหนด โดยการใหคําแนะนํา ปรึกษา และไดรับการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
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.
วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก (2) 12 หนวยกิต
PUBA 599

วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
(Thesis)
ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ในการศึกษาประเด็นปญหาที่
ไดรับการเห็นชอบและอนุมัติ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบ
การนําเสนอวิทยานิพนธ
A study and research through Public Administration methodology on issues
approved by the Advisory Board; presentation of the research results in line with the
prescribed format and regulation of thesis presentation.
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก
•

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา*

•

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต*

∗ หมายเหตุ : อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ∗
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีวิสัยทัศนกวางไกล และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา มี
คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาตามที่คุรุสภากําหนด
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รวมถึงการสรางองคความรู และแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยที่มี
ลักษณะสรางสรรคและกอใหเกิดประโยชนที่สําคัญตอการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรอบรูและความสามารถในการวิจัย สามารถประยุกตใชผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษารวมทั้งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตใหเปนนักบริหารจัดการศึกษา ที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูง มีความรู
ความสามารถ ทางการบริหารจัดการศึกษาในระดับตางๆ ได
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
: Doctor of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อยอ : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Education (Educational Administration)
ชื่อยอ : Ed.D. (Educational Administration)
โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กําหนด
องคประกอบของหลักสูตรดังตารางตอไปนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเอก
2. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
รวมตลอดหลักสูตร

∗

จํานวนหนวยกิต
15
36
51

หมายเหตุ : หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม 2557)
อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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- 244 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตรในแตละหมวดวิชาประกอบดวยกลุมวิชาดังรายละเอียดตอไปนี้
1. หมวดวิชาเอก 15 หนวยกิต
- หมวดวิชาเอกบังคับ 6 หนวยกิต
- หมวดวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ 6 หนวยกิต
หมวดวิชาเอกบังคับ หมายถึง กลุมวิชาที่เปน สาระความรูทางวิชาชีพที่นักศึกษาจําเปนตองเรียน
ซึ่งนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหมวดนี้ จํานวน 6 หนวยกิต
ประกอบดวย
1. EDAD 611
2. EDAD 612

การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
(Research for Educational Administration Development)
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Advanced Statistics for Educational Research)

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

หมวดวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต
หมวดวิชาเอกเลือก หมายถึง กลุมวิชาที่ ใหนักศึกษาไดรับความรูครบ ถวนครอบคลุมวิชาชีพผู
บริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการ ศึกษาที่คุรสุ ภากําหนด ซึ่งนักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาใน
หมวดนี้ ประกอบดวย
1. EDAD 621

สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาต
(Seminar in International Educational Administration)

3(3-0-6)

2. EDAD 622

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา

3(3-0-6)

3. EDAD 623

4. EDAD 624
5. EDAD 625
6. EDAD 626

(Moral and Ethical Development strategies for Educational Administrators)
สัมมนาทฤษฎีการบริหาร นโยบาย และยุทธศาสตรการศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar in Educational Administration Theories, Policies,
and Educational Strategies)
ยุทธศาสตรการบริหารการเปลีย่ นแปลง
3(3-0-6)
(Strategies in Changing Management)
สัมมนากฎหมายทางการศึกษา (Seminar in Educational Laws)
3(3-0-6)
นวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Innovation and Information for Educational Administration)
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9. EDAD 629
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สัมมนาปญหาและแนวโนมการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
(Seminar in Problems and Trends of Educational Resource
Administration)
ปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
(Internship in Educational Institute Administration and
Educational Administration)
สัมมนาการศึกษาในประชาคมอาเซียน
(Seminar in the ASEAN Community’s Education)

3(3-0-6)

3(0-6-3)

3(3-0-6)

2. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ 15 หนวยกิต
ดุษฎีนิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

EDAD 651
EDAD 652
EDAD 653
EDAD 654

ดุษฎีนิพนธ 1
ดุษฎีนิพนธ 2
ดุษฎีนิพนธ 3
ดุษฎีนิพนธ 4

(Dissertation I)
(Dissertation II)
(Dissertation III)
(Dissertation IV)
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แผนการจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชั้นป 1
ภาคการศึกษาที่
1

รหัสวิชา

EDAD 611
EDAD 623

ชื่อวิชา

การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
สัมมนาทฤษฎีการบริหาร นโยบาย และยุทธศาสตร
การศึกษา
รวม

2

EDAD 612
EDAD 621
EDAD 622

สถิติชั้นสูงสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
ผูบริหารการศึกษา
รวม

หนวยกิต
3
3
6
3
3
3
9

ชั้นป 2
ภาคการศึกษาที่
1

รหัสวิชา

EDAD 651

ชื่อวิชา

ดุษฎีนิพนธ 1
รวม

2

EDAD 652

ดุษฎีนิพนธ 2
รวม

หนวยกิต
3
9
9
9

ชั้นป 3
ภาคการศึกษาที่
1

รหัสวิชา

EDAD 653

ชื่อวิชา

ดุษฎีนิพนธ 3
รวม

2

EDAD 654

ดุษฎีนิพนธ 4
รวม

รวมตลอดหลักสูตร
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คําอธิบายรายวิชา
3. หมวดวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ จํานวน 6 หนวยกิต
EDAD 611

การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Research for Educational Administration Development)
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบการวิจัยแตละประเภท การกําหนดปญหาการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย การวิเคราะห ขอมูล การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการสืบคน และการประมวลผลขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย
ที่มีคุณภาพ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย การนําเสนอผลการวิจัยในลักษณะบทความทางวิชาการ
การเผยแพรผลการวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
A study on research methodology: research formats, identification of
research problems, research design, research conceptual framework, research
implementation methods, data analysis, utilization of information technology for data
retrieval and processing, writing of research proposal and quality research report, practices
of researchers' code of ethics, presentation of research results in terms of research paper,
dissemination of research results at national and international levels.
EDAD 612

สถิติชั้นสูงสําหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Advanced Statistics in Educational Administration Research)
ศึกษาระเบียบวิธีการทางสถิติชั้นสูงที่ใชในการวิจัยทางการบริหารการศึกษาการประยุกตใช
วิธีการทางสถิติเพื่ อวิเคราะห ขอมูล เปน ความสําคัญของสถิติเพื่ อการทํานาย การคาดคะเนและการแปล
ความหมายในเชิงปริมาณ และศึกษาแนวคิด หลักการ การวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยสําหรับ
การบริหารการศึกษาการวางแผนการวิจัย การเลือกและการกําหนดตัวอยาง การรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูล การแปลผลและการประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
A study of the methodology and advanced statistics in educational
administration research and its applications for data analysis. The importance of statistics for
quantitative prediction, speculation and interpretation of results from statistical procedure;
and study of concepts and principles of qualitative research, types of qualitative research,
and research ethics; design of educational administration research, planning, selecting and
setting research samples, data collection, and analysis, as well as the interpretation and
evaluation of qualitative research findings.
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หมวดวิชาเอกเลือก จํานวน 6 หนวยกิต
EDAD 621

สัมมนาการบริหารการศึกษานานาชาติ
(Seminar in International Educational Administration)

3(3-0-6)

สัมมนาเชิงวิเคราะห สังเคราะห และเปรียบเทียบหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวโน
มทางการบริหารการศึกษาของไทยและนานาชาติ ในประเด็น เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษานโยบายการจัด
การศึกษา ระบบการศึกษา การจัดโครงสรางองคการทางการศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา กฎหมาย
การศึกษา การนําเสนอกรอบแนวคิดเพื่อเปนทางเลือกสําหรับการบริ หารการศึกษาของประเทศไทย และ
นํามาประยุกตใชในบริบทขององคการทางการศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงาน
A seminar of analysis, synthesis, and comparison of principles, concepts,
theories and trends of Thai and international education administration in the issues related
to education philosophy, education management policies, education systems, management
of education organization structures, education resources, education law; a presentation of
conceptual framework as alternatives for Thailand education administration; and
applications in individual’s organization context.
EDAD 622

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Moral and Ethical Development strategies for Educational
Administrators)
การวิ เ คราะห เ ชิ งวิ พากษ คุณ ค า และความสํ าคัญ ของคุ ณธรรมจริ ย ธรรมในการบริ ห าร
การศึกษา องคประกอบของจริยธรรม ระดับจริยธรรม หลักคุณธรรมจริยธรรมของปรัชญา ศาสนาตางๆ
ลั กษณะพิ เ ศษของหลั กธรรมในพระพุ ทธศาสนา คุณธรรมจริย ธรรมที่จํา เป น สํ าหรั บ ผู  บ ริห ารการศึกษา
ยุทธศาสตรการพัฒนาผูบริหารการศึกษาใหเปนแบบอยางและผูนําดานคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและ
สังคม
Critical analysis of values and significance of morality and ethics in education
administration, ethics components, ethics levels, principles of morality and ethics of various
philosophies and religions, special characteristics of the Buddhist moral principle necessary
for education administrators; study on developmental strategies in building a role model
and moral/ethical leader among education administrators in schools and communities.
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EDAD 623

สัมมนาทฤษฎีการบริหาร นโยบาย และยุทธศาสตรการศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar in Educational Administration Theories, Policies, and
Educational Strategies)
วิเคราะห วิพากษ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการศึกษา ทฤษฎีเกี่ยวกับ
นโยบายการศึกษา การพัฒนานโยบายการบริหารการศึกษา การนํานโยบาย ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติการ
ประเมินผลนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารคุณภาพ และองคการแหงการเรียนรู รวมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหาร
การศึกษา และแนวคิดใหมทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ
An analysis, critical views, principles, concepts and theories on education
administration; theories related to education policies; development of education
administration theories; application of policies and strategies; evaluation of policies and
education development plans; good governance; management based on the Sufficiency
Economy Philosophy; quality management and learning organization; and a development of
education administration models and new paradigms of education administration for the
national development.
EDAD 624

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Strategies in Change Management)
สัมมนาเชิงวิเคราะห สังเคราะห หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองคการ ยุทธศาสตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ความเสี่ยง และการเจรจาตอรอง การบริหารเพื่อลดแรงตอตานการเปลี่ยนแปลงในองคการ และการสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเนนการประยุกตใชในองคการทางการศึกษา
A seminar on analysis and synthesis of principles, concepts and theories in
change management; change-management planning for the entire organization; changemanagement strategies; risk management and negotiation; management to minimize
resistance to changes in organization; and techniques to gain competitive advantages with
focus on application in educational organizations.
EDAD 625

สัมมนากฎหมายทางการศึกษา (Seminar in Educational Laws)
3(3-0-6)
วิเคราะห สังเคราะห และวิพากษประเด็นสําคัญทางการศึกษาที่บัญญัติไวในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษา และการบริหารการศึกษา สัมมนาเพื่อจัดทําขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนาบทบัญญัติดังกลาว
A seminar on analysis, synthesis and criticism of essential education-related
issues mentioned in the Constitution, acts of law, royal decrees, ministerial regulations,
rules and bylaws, and notices relating to education management and administration; and
seminar to prepare suggestions for improvement of the aforementioned provisions.
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EDAD 626

นวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
(Innovation and Information for Educational Administration)
การใชและการสืบคนขอมูลจากแหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการ
บริหารการศึกษา และการวิจัย การใชคอมพิวเตอร เพื่อการสืบคนขอมูลทางวิชาการการวิเคราะหขอมูล และ
ประมวล ผลขอมูลในการวิจัย รวมทั้งการออกแบบนวัตกรรมและสารสนเทศที่จําเปนตอการบริหาร
การศึกษา การใชเทคโนโลยีในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
Use and retrieval of data from different information sources; application of
software for educational administration and research; use of computer in retrieving
academic data, analysis and processing of data; designing innovations and information
required for educational administration; and application of technologies in managing
information systems for educational administration.

EDAD 627

สัมมนาปญหาและแนวโนมการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Seminar in Problems and Trends of Educational Resources Administration)
สัมมนาเกี่ยวกับ หลักการแนวคิด ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาการ วิเคราะห
ปญหา แนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทางการศึกษา งบประมาณ การเงิน และการพัสดุ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ที่มีผลในการจัด
การศึกษาในอนาคต กําหนดกรอบทิศทาง ตลอดจนเทคนิควิธีการบริหารการวางแผนกลยุทธในการระดม
ทรัพยากร และการวางระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
A seminar on principles, concepts and theories of educational resources
administration; analysis of problems and trends of educational resources development;
innovations and technologies in educational resources development; budgeting, finance
and inventory; organization of information systems for management with effect on
education management in the future; definition of framework, direction and techniques on
strategic planning in resource mobilization; and forming an effective work system.
EDAD 628

ปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาและบริหารการศึกษา
3(0-6-3)
(Internship in Educational Institute Administration and Educational
Administration)
การเรียนรูเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห สังเคราะหเพื่อเสนอแนะการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา และการบริหารการศึกษา ในดานการบริหารนโยบาย และกลยุทธการศึกษา การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู การบริหารทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา การบริหารงบประมาณการเงิน และการ
บริหารทั่วไป รวมทั้งการบริหารการวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาประเทศ
Implemental study, analysis and synthesis for proposal on development in
educational institutes and educational administration, in terms of education policy
administration and education strategy; curriculum administration and learning management;
human resources management in education, budget and finance and general affairs
administration; research and academic services administration towards national development.
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สัมมนาการศึกษาในประชาคมอาเซียน
(Seminar in the ASEAN Community’s Education)

3(3-0-6)

ความรู ความเขา ใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน การสรางความตระหนัก ในเรื่องเอกลักษณ
ของไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน คุณลักษณะของพลเมืองที่จะเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศ และ
ประชากรอาเซียน รวมทั้งการสงเสริมกิจกรรมสัมพันธในหมูประชาชน ประชาคมการศึกษา และเยาวชน
อาเซียน กระบวนการดําเนินงานสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปดเส
รีการคาบริการดานการศึกษาในอาเซียน การเตรียมการเพื่อใชประโยชนและปองกันผลกระทบที่เกิดจากการ
เคลื่อนยายกําลังคนขามชาติ
Knowledge and understanding of the ASEAN Community; building awareness
on the identity of Thailand and other ASEAN member countries; characteristics of citizens
capable of strengthening the country and the ASEAN citizens; promotion of relationship
between people, education community and ASEAN youths; process of implementation
towards the ASEAN Community’s integration; and negotiations on liberalizing the
educational services in ASEAN; preparation for utilization and prevention of impacts from
cross-border movement of the workforce.

2. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ
ดุษฎีนิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต ประกอบดวย
EDAD 651

ดุษฎีนิพนธ 1 (Dissertation I)
9 หนวยกิต
สัมมนาและวิเคราะหการกําหนดกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและพัฒนาเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยสําหรับหัวขอเรื่องที่สนใจเพื่อจัดทําดุษฎีนิพนธสําหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา การ
ทบทวนและวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขั้นตอนการวิจัยสําหรับหัวขอเรื่องที่สนใจ การ
อภิปรายถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของแบบวิจัยที่เลือกใชอยางละเอียดลึกซึ้ง และเทคนิคการเขียนเคา
โครงดุษฎีนิพนธ
Seminar and analysis of theoretical conceptual framework and development
of research conceptual framework for the topics of interest, in preparation for conducting
dissertation in Educational Administration; review and analysis of related literature, analysis
of the procedure of research in the topic of interest; in-depth discussion on the
appropriateness of research design and techniques of writing dissertation proposals.

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 252 -

EDAD 652

ดุษฎีนิพนธ 2 (Dissertation II)
9 หนวยกิต
จัดทําโครงรางดุษฎีนิพนธ สอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ พัฒนาเครื่องมือวิจัย ปฏิบัติการวิจัย
ภาคสนาม และเก็บรวบรวมขอมูล ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
Preparing a dissertation proposal, defending the proposal, developing
research tools, constructing field studies, and collecting data under supervision and
guidance of the a faculty advisor.

EDAD 653

ดุษฎีนิพนธ 3 (Dissertation III)
9 หนวยกิต
วิเคราะหขอมูล สรุป อภิปรายผล เขียนรายงาน และการเขียนบทความ
Data analysis, summarization, discussion of the findings, writing of research
reports and academic articles.
EDAD 654

ดุษฎีนิพนธ 4 (Dissertation IV)
9 หนวยกิต
ทบทวนการเขียนบทความ การสอบดุษฎีนิพนธ การวางแผนและการเขียนบทความ การ
ใชอินเตอรเน็ตสําหรับเขียนบทความ ฝกการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับตีพิมพใน
วารสารวิชาการ
Review of research-report writing, examination of a dissertation, planning of
academic articles and writing articles, use of Internet in article writing, practicing in article
writing in Thai and English for publication in academic journals.
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∗

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาองคความรู บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารภาครัฐใหมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญการ
บริหาร การพัฒนาของสังคมไทย และสังคมโลก อยางมีคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อสงเสริ ม และพัฒ นาดุษฎีบัณฑิตใหสามารถนําองคความรูไปประยุกตใชไดจริงกับ การ
พัฒนาสังคม ประเทศชาติ อยางยั่งยืน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
: Doctor of Public Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อยอ : รป.ด.
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Doctor of Public Administration
ชื่อยอ : D.P.A.

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 51 หนวยกิต แบงเปน ดังนี้
จํานวนหนวยกิต
รายละเอียด
แบบ 2 (2.1)
1. หมวดวิชาเฉพาะดาน
1.1 วิชาแกน (Core Course)
1.2 วิชากรณีศึกษา (Case Study)
2. หมวดดุษฎีนิพนธ (Dissertation)

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

∗

15 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
36 หนวยกิต

51 หนวยกิต

หมายเหตุ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม 2557)
อยูระหวางการพิจารณารับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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1. หมวดวิชาเฉพาะดาน แบบ 2) 2.1 (15 หนวยกิต) ดังตอไปนี้
1.1 วิชาแกน (Core Course)
12
หนวยกิต
1. PUBA 611 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม
3(3-0-6)
(Seminar in New Public Administration)
2. PUBA 612 เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology in Public Administration)
3. PUBA 613 ยุทธศาสตรพลวัตรระดับโลก
3(3-0-6)
(Global Dynamic Strategy)
4. PUBA 614 สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
(Seminar in Concepts and Theories of Administrative Development)

1.2 วิชากรณีศึกษา (Case Study) 3 หนวยกิต
1. PUBA 621 กรณีศึกษา (Case Study)

3(3-0-6)

2. หมวดดุษฎีนิพนธ (Dissertation)
1. PUBA 699 ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)
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แผนการศึกษามี 1 แผน
1. แผนการศึกษาแบบ 2 (2.1)
ชั้นป 1
ภาคการศึกษาที่
1

รหัสวิชา
PUBA 611
PUBA 612

ชื่อวิชา
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม
(Seminar in New Public Administration)
เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร
(Advanced Research Methodology in Public
Administration)

หนวยกิต
3
3

รวม
2

PUBA 613
PUBA 614

PUBA 699

ยุทธศาสตรพลวัตรระดับโลก
(Global Dynamic Strategy)
สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา
(Seminar in Concepts and Theories of
Administrative Development)
ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)

3

รวม
ภาคการศึกษาที่
1

รหัสวิชา
PUBA 621
PUBA 699

ชั้นป 2

ชื่อวิชา
กรณีศึกษา (Case Study)
ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)
รวม

2

PUBA 699

ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)
รวม

ภาคการศึกษาที่
1
2

ชั้นป 3

รหัสวิชา
PUBA 699

PUBA 699

ชื่อวิชา

หนวยกิต
3
6
6
9
9

6

รวม

6
9

รวม

9

ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)
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ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)
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6
3
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
PUBA 611

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม
3(3-0-6)
(Seminar in New Public Administration)
สัมมนากระบวนทัศนการเปลี่ยนแปลง และขอบขายทางรัฐประศาสนศาสตรในบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกยุคใหม ความสัมพันธของสภาพแวดลอมกับบริบทประเทศ แนวคิด ทฤษฎี
ตัวแบบตางๆ ของการบริหารภาครัฐแนวใหม หนาที่การบริหารเชิงยุทธศาสตร การอํานวยการเพื่อตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจใหกับประชาชน การประยุกตใชเพื่อการบริหารการพัฒนาประเทศในอนาคต
A seminar on paradigm shift and scope of public administration in changing
society of the modern age; a relationship between the environment and the context of the
country’s administration; various concept models and theories of new way of public
administration, strategies of management and operations; capability to meet the needs and
satisfaction of the people; and applications of governmental administration for country
development in the future

PUBA 612

เทคนิคการวิจัยชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
(Advanced Research Methodology in Public Administration)
สัมมนาแนวคิดและเทคนิควิธีการวิจัยชั้นสูง การวิเคราะหปญหา และการพัฒนาแนวคิดเพื่อ
การวิจัย การพัฒนา แนวปฏิบัติเพื่อดําเนินการวิจัย การเลือกประชากร และประชากรตัวอยาง เครื่องมือการ
วิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห ข อมู ล สถิ ติ วิ จัย เพื่ อ การทํ า นาย การคาดคะเนและการแปล
ความหมายในเชิงปริมาณ การแปลผลและการประเมินผลการวิจัยเชิงคุณภาพการสรุปอภิปรายผล การเขียน
รายงานวิจัย บทความวิจัยวิชาการ ตลอดจนจรรยาบรรณนักวิจัย การถอดบทเรียนงานวิจัย การจัดการ
ความรูงานวิจัยสูการนําไปปฎิบัติ
A seminar on concepts and advanced research methodology; a problem
analysis and a research development method as well as implementation of research
method with population samplings, research tools, analyses, statistical researches, for
prediction, forecasting, and interpretation of results from each statistical procedure, and a
process of research writing in academic journals with ethics Implementation of knowledge
management.
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PUBA 613

ยุทธศาสตรพลวัตรระดับโลก(Global Dynamic Strategy)
3(3-0-6)
ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรพลวัตรระดับโลก การออกแบบแนวทางการบริหารภาครัฐที่มี
วิสัยทัศนความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม เกี่ยวกับการเปลี่ยนผานกระบวนทัศนของโลก โดยศึกษากระบวนการ
ยุทธศาสตรเชิงรุก วิเคราะห สังเคราะหความรูจากมรดกทางปญญา (Intellectual Heritage) ผูเชี่ยวชาญ
กรณีศึกษาระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ เพื่อใหเกิดแนวคิดในมิติความยุติธรรมความ
เสมอภาค ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความปลอดภัยจากการกอการรายสากล การทําลาย
ลางมนุษยชาติ สภาวะสิ่งแวดลอม ทั้งในสถานการณของประเทศ และโลกแสวงหาแนวทางสันติวิธีเพื่อสราง
สัมพันธภาพในโลก
A analysis study on strategies in global dynamics; a design of guidelines for the
public administration with visions, initiative thinking and innovations on the changing paradigm
of the world by studying a process of proactive strategy, analyzing and synthesizing
knowledge from intellectual heritage and from specialists who have carried out case studies
of individual, social, national and international communities in order to bring about a new
concept of justice and equality dimensions, economic, social and political stability, and
security with goals of staying safe from international terrorism, a destruction of humanity,
harmful incidents in national and global levels and of establishing peaceful relations with the
international community and seeking peaceful methods for bringing about peace in the world
PUBA 614

สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
(Seminar in Concepts and Theories of Administrative Development)
สั ม มนาแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารบริ ห ารที่ มี ผ ลกระทบต อ การพั ฒ นาในระดั บ ต า งๆ การ
ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาวิเคราะห จากกรณีศึกษาประสบการณ (Paradigm Shift)
ความสํ าเร็ จ ความล มเหลว เกี่ ย วกั บ ภาวะผูนําในภาครัฐ และองคกรตางๆ ทุกระดับ อาทิ ระดับ ชุมชน
ประเทศ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อการบริหารยุทธศาสตรแนวใหมที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติ
เพื่อความสําเร็จตอการพัฒนาประเทศ ในยุคการแขงขันบนเวทีโลก
A seminar on management concepts and theories that affect developments,
application of Philosophy of Sufficiency Economy at various stages by analyzing paradigm shift
of case studies of experiences of successful and failed leadership in public sector and
organizations at all levels such as the community, national, sub-regional, regional and global
levels in order to understand a new-style management of strategies that can be
implemented for successful country developments amid global competitions
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PUBA 621

กรณีศึกษา (Case Study)
3(3-0-6)
การศึกษาแนวคิดทางการบริหารภาครัฐใหมจากกรณีศึกษาตางๆ ทั้งในระดับ ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และระดับนานาชาติ ถอดบทเรียนจากประเด็นปญหา วิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อสังเคราะหหา
คําตอบวิธีการแกไขปญหาดวยการวิจัย เพื่อใหนักศึกษาไดแนวคิดสําหรับนําไปวางแผนทําดุษฎีนิพนธ
A study of a new concept in public administration from case studies of issues
in communities, the society, the country and the world by learning lessons from main
problems and analyzing causes of the problems and synthesizing the lessons to find
solutions with researches so that the students will have a concept for planning their
doctoral dissertation.

หมวดดุษฎีนิพนธ
แบบ 2 (2.1)
PUBA 699 ดุษฎีนิพนธ (Dissertation)
36 หนวยกิ ต
ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงในการศึกษาประเด็นปญหาที่ไดรับการเห็นชอบ
และอนุมัติ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตาม
รูปแบบ และระเบียบการนําเสนอวิทยานิพนธ
A study of how to do students’ dissertation by using advanced methodology
to research issues agreed and approved by the Advisory Board and the Graduate
Committee as well as a process of presenting results of studies in compliance with a format
guidelines and regulation of dissertation writing.
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
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ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก
ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) และ (๙) ประกอบมาตรา ๕๗ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยโยนกในการประชุมครัง้
ที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ ออกข้ อบังคับไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
บรรดาข้ อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศอื่นใดในส่วนที่มีบญ
ั ญัติไว้ แล้ วในข้ อบังคับนี ้ หรื อที่ขดั หรื อแย้ งต่อ
ข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยโยนก
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยโยนก
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก
“บัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอกของมหาวิทยาลัยโยนก
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ เปิ ด
สอน และได้ แจ้ งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบแล้ ว
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร ระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยโยนก
“ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
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“สํานักงานบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก
“อาจารย์ผ้ ูสอน” หมายความว่า อาจารย์ประจํา หรื อ อาจารย์พิเศษที่ทําหน้ าที่สอนนักศึกษาและรับผิดชอบ
รายวิชาในหลักสูตร
“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยที่มีหน้ าที่หลักทางด้ านการสอนและการวิจยั
และปฏิบตั ิหน้ าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทําหน้ าที่สอนนักศึกษาและรับผิดชอบ
รายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตน
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิ ดสอนเป็ นอย่างดี ซึ่ง
อาจเป็ นบุคลากรที่ไม่อยูใ่ นสายวิชาการ หรื อเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้ านคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยโยนก
ข้ อ ๕ ให้ อธิการบดีรักษาการตามข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๖ เพื่อให้ การดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ให้ อธิ การบดีมี
อํานาจออกคําสัง่ ประกาศ หรื อ หลักเกณฑ์เพื่อกําหนดวิธีปฏิบตั ิในรายละเอียดเพิ่มเติมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ หรื อสัง่
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ โดยที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้
การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึง่ มิได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ และมิได้ มีบงั คับหรื อ
ระเบียบอื่นกําหนดไว้ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาพิจารณาเป็ นกรณีไป ทังนี
้ ้ต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
หมวด ๒
ระบบการจัดการศึกษา
ข้ อ ๗ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ ใช้ ระบบทวิภาคเป็ นระบบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาใน
ระบบอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได้
กรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอื่น จะต้ องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานันไว้
้ ในหลักสูตร
ให้ ชดั เจน รายละเอียดดังกล่าวให้ ประกอบด้ วยรายละเอียดเกี่ยวกับภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา การคิดค่าหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบตั ิ การฝึ กงานหรื อการฝึ กภาคสนาม การทํา
โครงการหรื อกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมาย รวมทัง้ รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิต
ระบบทวิภาค
ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่มหาวิทยาลัยนํามาใช้ ในการจัดการศึกษาควรเป็ นระบบมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
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ข้ อ ๘ ปี การศึกษาหนึง่ แบ่งออกเป็ น ๒ ภาคการศึกษาปกติ อันได้ แก่ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ภาคการศึกษาที่
๒ โดยอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ ๒ ได้ อีก ๑ ภาคการศึกษา
ในภาคการศึก ษาปกติ ห นึ่ง ๆ ต้ อ งมีร ะยะเวลาการศึกษาไม่น้ อ ยกว่า ๑๕ สัป ดาห์ ส่ว นภาคฤดูร้ อนต้ อ งมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๘ สัปดาห์ ทังนี
้ ้ ชัว่ โมงเรี ยนของรายวิชาที่เปิ ดสอนในภาคฤดูร้อน
ต้ องเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษาปกติ
ข้ อ ๙ หน่วยที่ใช้ แสดงปริ มาณการศึกษา เรี ยกว่า “หน่วยกิต” การคิดค่าหน่วยกิตที่กําหนดไว้ สําหรับการศึกษา
ในแต่ละรายวิชานัน้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้ เวลาบรรยายหรื ออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๓ การฝึ กงาน ฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๔ การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดที่ได้ รับมอบหมาย ที่ใช้ เวลาทําโครงงานหรื อกิจกรรมนัน้
ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีคา่ เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบ ทวิภาค
๙.๕ การค้ นคว้ าอิสระ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่า
เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๙.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้ มีค่าเท่ากับ ๑
หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้ อ ๑๐ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจใช้ ภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศก็ได้
การเขียนวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการค้ นคว้ าอิสระให้ ใช้ ภาษาหลักที่ใช้ ในการจัดการศึกษา
การกําหนดภาษาตามวรรคหนึง่ และวรรคสองต้ องประกาศให้ ผ้ สู มัครเข้ าศึกษาทราบก่อนสมัคร
หมวด ๓
หลักสูตร
ส่ วนที่ ๑ หลักสูตรที่เปิ ดสอน
ข้ อ ๑๑ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็ นดังต่อไปนี ้
๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงมุ่งให้ มีความสัมพันธ์ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เน้ นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้ มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏิบตั ิงานได้ ดียิ่งขึ ้น และควรเป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีความเบ็ดเสร็ จในตัวเอง
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๑๑.๒ หลัก สูต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ่ง ให้ มี ค วามสัม พัน ธ์ ส อดคล้ อ งกับ แผนพัฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็ น
สากล เน้ นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั
เพื่อให้ สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ ใหม่ได้ อย่างอิสระรวมทังมี
้ ความสามารถในการสร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้ อย่างต่อเนื่อง มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ส่ วนที่ ๒
โครงสร้ างหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา
ข้ อ ๑๒ โครงสร้ างของหลักสูตรเป็ นดังต่อไปนี ้
๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ งต้ องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า ๒๔ หน่วยกิต
๑๒.๒ หลัก สูต รปริ ญ ญาโท ให้ มี จํ า นวนหน่ว ยกิ ต รวมตลอดหลัก สูต ร ไม่น้ อยกว่า ๓๖ หน่ว ยกิ ต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็ น ๒ แผน คือ
๑๒.๒.๑ แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี ้
แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซงึ่ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้
เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า ๑๒ หน่วยกิต ทังนี
้ ้ต้ องมีจํานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
๑๒.๒.๒ แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้ นคว้ า
อิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตแต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต สาขาวิชาที่เปิ ดสอนแผน ข ต้ องมีแผน ก ให้ นกั ศึกษาเลือกควบคู่กนั
ไปด้ วย
๑๒.๓ หลักสูตรปริ ญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น ๒ แบบ โดยเน้ นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชันสู
้ ง คือ
๑๒.๓.๑ แบบ ๑ เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้ เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัย
อาจกําหนดให้ เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทํากิจกรรมทางวิชาอื่นเพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังต่อไปนี ้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้ าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาโท จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้ าศึกษาที่สาํ เร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
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๑๒.๓.๒ แบบ ๒ เป็ นแผนการศึก ษาที่ เ น้ น การวิ จัย โดยมีก ารทํ า วิท ยานิ พ นธ์ ที่มี คุณภาพสูง และก่อ ให้ เ กิ ด
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้ าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญาโท จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิ ต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้ าศึกษาที่สําเร็ จปริ ญญาตรี จะต้ องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิ ต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ ต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้ อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษา ให้ เป็ นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังต่อไปนี ้
๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ให้ ใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย ๑ ภาค
การศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
๑๓.๒ หลักสูตรปริ ญญาโท ให้ ใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย ๓ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๑๓.๓ หลักสูตรปริ ญญาเอก ให้ ใช้ เวลาศึกษาอย่างน้ อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษา
สําหรับผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ ไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับผู้สาํ เร็ จการศึกษาขันปริ
้ ญญาโท
๑๓.๔ สําหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการบริ หารบัณฑิต
วิทยาลัยอาจผ่อนผันให้ นกั ศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้ ครัง้ ละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๒ ครัง้
นักศึกษาจะได้ รับอนุมตั ิให้ ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ วิทยานิพนธ์ต้องมีความก้ าวหน้ าอย่างเด่นชัด และมีความ
จําเป็ นทางวิชาการ หรื อ มีเหตุสดุ วิสยั
๑๓.๕ กรณีที่นกั ศึกษาปริ ญญาเอกไม่สามารถสําเร็ จการศึกษาได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด สําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาเอกที่รับจากผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาจได้ รับพิจารณาให้ สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทได้ ส่วน
นักศึกษาปริ ญญาเอกที่รับจากผู้สาํ เร็ จการศึกษาขันปริ
้ ญญาโท อาจแสดงความจํานงขอสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
โทในหลักสูตรที่ศกึ ษาอยูอ่ ีกปริ ญญาหนึง่ ได้ โดยต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขการสําเร็ จการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร
การดําเนินการตามข้ อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
หมวด ๔
อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา
____________________
ข้ อ ๑๔ อาจารย์ผ้ สู อนต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง และหลักสูตรปริ ญญาโท อาจารย์ผ้ สู อน
ต้ องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อ เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิ ช านัน้ หรื อสาขาวิ ช าที่ส ัม พัน ธ์ กัน และต้ อ งมีป ระสบการณ์ ด้ านการสอนและการทํ าวิ จัย ที่มิ ใ ช่ ส่ว นหนึ่ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
๑๔.๒ หลักสูตรปริ ญญาเอก อาจารย์ผ้ สู อนต้ องมีคณ
ุ วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
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ข้ อ ๑๕ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ต้ องเป็ นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้ องมีประสบการณ์
ในการทําวิจยั ที่ไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้ อ ๑๖ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลัก และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้ องเป็ นอาจารย์ประจําเท่านัน้ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็ น
อาจารย์ประจําหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาจเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักก็ได้ ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัย
เท่านัน้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาจเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมก็ได้ โดยอาจเป็ นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัย
หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สงู ในสาขาวิชานัน้ ๆ เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับ หน่ว ยงานหรื อ ระดับ กระทรวงหรื อ วงการวิ ช าชี พ ด้ า นนัน้ ๆ เที ย บได้ ไ ม่ตํ่ า กว่า ตํ า แหน่ง ระดับ ๙ ขึน้ ไป ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ในกรณีที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง เป็ นสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอาจ
แต่งตังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกทําหน้ าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม ให้ ทําหน้ าที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หลักได้ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๗ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ให้ คําปรึ กษาการจัดทําโครงร่ างวิทยานิพนธ์ แก่นกั ศึกษาและจัดให้ มีการเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(๒) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้ สอดคล้ องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สอบผ่านแล้ ว
และได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
(๓) ให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึ กษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ตลอดจนวิธีการทาง
สถิติ รวมทังแก้
้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
(๔) ให้ คํ าแนะนํ าและเป็ นที่ป รึ ก ษาเกี่ ย วกับการแปลความหมายข้ อมูลและผลการวิ เคราะห์ ทางสถิ ติ การ
อภิปรายผล และการเขียนบทคัดย่อ ตลอดจนการใช้ ภาษาและการเขียนรายงานผลการศึกษาที่ถูกต้ องเหมาะสมตาม
รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย
(๕) ให้ คําแนะนําและเป็ นที่ปรึกษาแก่นกั ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และการใช้ ภาษา
(๖) ติดตามการดําเนินงานวิจยั ให้ เป็ นไปตามแผนงานและประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทกุ ภาคการศึกษา และ
ต้ องรายงานความก้ าวหน้ าและผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจนกว่าวิทยานิพนธ์ ดงั กล่าวจะเสร็ จ
สมบูรณ์
(๗) ให้ ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์
(๘) ให้ ความเห็นชอบในการสอบวัดคุณสมบัติ
(๙) เป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในความดูแล
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(๑๐) ให้ คําแนะนําและคําปรึ กษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้และตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ข้ อ ๑๘ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กัน และต้ องมีประสบการณ์
ด้ านการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระมีหน้ าที่ตามข้ อ ๑๗ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๙ อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้ วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กัน และต้ องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้ อ ๒๐ อาจารย์ผ้ สู อบการค้ นคว้ าอิสระต้ องเป็ นอาจารย์ประจํา หรื ออาจมีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้ วยก็ได้
อาจารย์ผ้ สู อบการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีคณ
ุ วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานันหรื
้ อสาขาวิชาที่สมั พันธ์ กนั และต้ องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใช่สว่ นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา
ข้ อ ๒๑ อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ผ้ สู อบการค้ นคว้ าอิสระ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระ ความรอบรู้เกี่ยวกับเนื ้อหา
กระบวนการทําวิจัย ตลอดจนระเบียบวิธีการทางสถิติ ความสามารถในการนําเสนอผลงานทังในด้
้ านการพูดและการ
เขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริ บในการตอบคําถาม
(๒) พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเขียน การใช้ เอกสาร อ้ างอิงและการเขียนบทคัดย่อ
(๓) ลงมติตดั สินผลการสอบ
ข้ อ ๒๒ ในกรณีหลักสูตรปริ ญญาเอกไม่มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจารย์ผ้ สู อบวิทยานิพนธ์ หรื อ
อาจารย์ผ้ ูสอนที่มีคุณสมบัติตามข้ อ ๑๔.๒ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตังผู
้ ้ เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านแทนเป็ นกรณี ไป ทัง้ นี ้โดย
ความเห็นของสภามหาวิทยาลัย และต้ องแจ้ งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ รับทราบการแต่งตังนั
้ นด้
้ วย
ผู้ได้ รับปริ ญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์พิเศษให้ ประเมินผลงานทางวิชาการให้ เทียบเคียงได้ กบั ผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรื อตําแหน่งที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่เทียบเคียงและยอมรับให้ เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา
ข้ อ ๒๓ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกได้
ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศกั ยภาพพร้ อมที่จะดูแลนักศึกษาได้ มากกว่า ๕ คน ให้ คณะกรรมการ
บริ หารบัณฑิตศึกษาอนุมตั ิให้ อาจารย์ประจําในหลักสูตรนันเป็
้ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพิ่มเติมได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่
เกิน ๑๐ คน
ข้ อ ๒๔ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้ เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาปริ ญญาโทได้
ไม่เกิน ๑๕ คน
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หากอาจารย์ประจําเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาทัง้ วิทยานิพนธ์ และ การค้ นคว้ าอิสระ ให้ คิดสัดส่วนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้ กบั นักศึกษาที่ค้นคว้ าอิสระ ๓ คน
ข้ อ ๒๕ ภาระงานที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระให้ นับรวมจํ านวนนักศึกษาเก่ าที่ยังไม่สําเร็ จ
การศึกษาด้ วย
หมวด ๕
นักศึกษา
ส่ วนที่ ๑
การรับเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้ อ ๒๖ ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่
๒๖.๑ นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้ าศึกษาโดยสมบูรณ์ หรื อรับเข้ าเป็ นนักศึกษาทดลองศึกษา
ตามเงื่อนไขที่สาขาวิชากําหนด และเมื่อผ่านการประเมินผลจะได้ รับเข้ าเป็ นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชา
ต่าง ๆ เพื่อรับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญา
ปริ ญญา
สถาบัน

๒๖.๒ นัก ศึกษาวิส ามัญ คือ บุค คลที่ ม หาวิ ทยาลัย รั บเข้ า เป็ นนักศึก ษาโดยไม่ข อรั บ ประกาศนี ยบัต รหรื อ
นักศึกษาวิสามัญจําแนกได้ เป็ น ๓ ประเภท ได้ แก่ ผู้ร่วมฟั งการบรรยาย นักศึกษาทําวิจยั และ นักศึกษาเรี ยนข้ าม

ข้ อ ๒๗ ผู้เข้ าศึกษาต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๒๗.๑ ผู้เข้ าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้ องเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
๒๗.๒ ผู้เ ข้ า ศึก ษาหลัก สูต รปริ ญ ญาโทต้ อ งเป็ นผู้สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่า และมี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
๒๗.๓ ผู้เข้ า ศึกษาหลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิต ชัน้ สูงต้ อ งเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อ
เทียบเท่า และมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
๒๗.๔ ผู้เข้ าศึกษาหลักสูตรปริ ญญาเอกต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรนัน้ ๆ ดังต่อไปนี ้
๒๗.๔.๑ ผู้เข้ าศึกษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ ต้ องเป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
๒๗.๔.๒ ผู้เข้ าศึกษาแบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ต้ องเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าที่มีผล
การเรี ยนเฉลีย่ สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอาจกําหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ซึง่ ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้เพิ่มเติมได้
ข้ อ ๒๘ การรั บ สมัค รนัก ศึ ก ษาในแต่ ล ะปี การศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษา
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ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาเป็ นผู้อนุมตั ิการรับเข้ าศึกษา
ข้ อ ๒๙ ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ ๒๗ เข้ าเป็ นนักศึกษา
โดยมี ก ารทดสอบซึ่ ง อาจเป็ นการสอบข้ อ เขี ย น การสอบสัม ภาษณ์ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษากําหนด
กรณี ที่ผ้ ูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรั บเข้ าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ แสดงหลักฐานว่าสําเร็ จ
การศึกษาแล้ ว และมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ข้ อ ๓๐ การรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษา
ผู้ที่ได้ รับพิจารณาให้ เข้ าศึกษาต้ องรายงานตัวเพื่อขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
บริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด มิฉะนันจะถื
้ อว่าสละสิทธิ์
ส่ วนที่ ๒
การลงทะเบียนเรียน
ข้ อ ๓๑ การลงทะเบียนเรี ยน แบ่งออกเป็ น ๔ ประเภท ได้ แก่
๓๑.๑ การลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิต
๓๑.๒ การลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
๓๑.๓ การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่วมฟั งการบรรยาย
๓๑.๔ การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้ บริ การของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๒ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วย
กิต สําหรับภาคฤดูร้อน ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
การลงทะเบี ย นเรี ย นซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง จะกระทํ า ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากประธานคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร
ข้ อ ๓๓ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนแบบไม่นบั หน่วยกิต หรื อ ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟั งการบรรยายได้ ก็
ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันและประธานคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตรก่อน และต้ องชําระ
ค่าลงทะเบียนเรี ยนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๓๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่บรรจุอยู่ในแผนการศึกษาหรื อเทียบเท่าในสถาบันอื่นเพื่อ
นับเป็ นวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่กําลังศึกษาก็ได้
การลงทะเบียนเรี ยนตามวรรคหนึง่ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๓๕ ในภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรี ยน หรื อ มีผลการเรี ยนเป็ น IP นักศึกษาต้ อง
ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้ บริ การของมหาวิทยาลัยและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้ อ ๓๖ นักศึกษาอาจขอเพิ่ม ขอลด หรื อ ขอเพิกถอนรายวิชาได้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากประธานคณะ
กรรมการบริ ห ารหลัก สูต รหรื อ ผู้ที่ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รมอบหมายและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
การขอลดและขอเพิก ถอนรายวิชาต้ องมีรายวิช าที่ล งทะเบีย นในภาคการศึกษานัน้ เหลืออยู่ไม่น้ อยกว่า ๑
รายวิชา
ส่ วนที่ ๓
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต
ข้ อ ๓๗ นักศึกษาสามารถขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ ภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรื อ เทียบเท่าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรื อหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
ขอเทียบ

(๒) เป็ นรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชาที่

ข้ อ ๓๘ นัก ศึ ก ษาอาจเที ย บวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต ได้ หากเคยศึ ก ษาและสอบผ่ า นรายวิ ช าระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรื อ ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเนื ้อหารายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่นนั ้
โดยมีผลการศึกษาเป็ น S หรื อไม่ตํ่ากว่า B หรื อเทียบเท่า
รายวิชาที่นํามาเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตได้ ต้องเป็ นรายวิชาที่ได้ ศึกษามาแล้ วไม่เกิน ๕ ปี นับแต่ภาค
การศึกษาที่ขอยกเว้ น
การเทียบโอนรายวิชาให้ กระทําได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูโ่ ดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๓๙ นักศึกษาอาจขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตเพื่อเปลี่ยนสาขาวิชาได้ หากรายวิชาในสาขาวิชาที่
กําลังศึกษาสามารถเทียบรายวิชาเทียบเท่ากับสาขาวิชาใหม่ได้ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดยมีผลการศึกษาเป็ น S หรื อไม่
ตํ่ากว่า B หรื อเทียบเท่า
รายวิชาที่นํามาเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตเพื่อเปลีย่ นสาขาวิชาได้ ต้องเป็ นรายวิชาที่ได้ ศกึ ษามาแล้ วไม่เกิน
๓ ปี นับแต่ภาคการศึกษาที่ขอเปลีย่ นสาขาวิชาและต้ องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
การเทียบโอนรายวิชาให้ กระทําได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูโ่ ดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๔๐ นักศึกษาอาจขอเทียบโอนความรู้และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
หรื อ การเทียบประสบการณ์จากการทํางานได้ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชา
และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ผลการประเมินจะต้ องเทียบได้ ไม่ตํ่ากว่า B จึงจะให้ จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรื อกลุม่ รายวิชานัน้
การเทียบโอนรายวิชาให้ กระทําได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาทังหมดในหลั
้
กสูตรที่กําลัง
ศึกษาอยูโ่ ดยไม่นบั หน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
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ข้ อ ๔๑ นักศึกษาที่ขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตต้ องใช้ เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้ อย ๑ ปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาหรื อวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้ าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ข้ อ ๔๒ การขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต ต้ องกระทําภายในภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
เรี ยนโดยต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดให้ มีการทดสอบความรู้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการ
เทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตก็ได้
ข้ อ ๔๓ ในกรณีที่มีการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต เมื่อนักศึกษาได้ ศกึ ษาและสอบผ่านรายวิชาอื่นที่ไม่ได้
เทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ ว ให้ ถือว่าได้ ศกึ ษาและสอบผ่านรายวิชา
ในหลักสูตรครบถ้ วนตามจํานวนหน่วยกิตรายวิชารวมในหลักสูตรนันแล้
้ ว เว้ นแต่ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดให้ ศกึ ษารายวิชาอื่นเพิ่มเติม
ข้ อ ๔๔ การแสดงผลการเรี ยนในใบแสดงผลการเรี ยนให้ แยกรายวิชาที่ได้ รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วย
กิตไว้ ตา่ งหาก โดยให้ ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรายวิชาที่นํามาเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต และให้ ระบุรายวิชาที่
ได้ รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตพร้ อมสัญลักษณ์คะแนน
กรณีที่เป็ นการเทียบโอนความรู้และการให้ หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการ
เทียบประสบการณ์จากการทํางาน ให้ แสดงผลการเรี ยนดังต่อไปนี ้
(๑) หน่วยกิตที่ได้ จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้ บนั ทึก CS (Credits from
Standardized Test)
(๒) หน่วยกิตที่ได้ จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests) ให้ บนั ทึก CE
(Credits from Exam)
(๓) หน่วยกิตที่ได้ จากการประเมินการศึกษาหรื อการอบรมโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย (Evaluation of
Non-Sponsored Training) ให้ บนั ทึกเป็ น CT (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้ จากการเสนอแฟ้ มสะสมงาน (Portfolio) ให้ บนั ทึกเป็ น CP (Credits from Portfolio)
รายวิชาที่ได้ รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจะไม่นํามาคํานวณคะแนนเฉลีย่ สะสม
ส่ วนที่ ๔
การลงทะเบียนเรียนซํา้
ข้ อ ๔๕ นักศึกษาที่ได้ รับผลการประเมินตํ่ากว่า C หรื อได้ รับผลการประเมินเป็ น U หรื อ W ในรายวิชาบังคับต้ อง
ลงทะเบียนรายวิชานันซํ
้ ้าจนกว่าจะได้ รับผลการประเมินเป็ นสัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า C หรื อได้ รับผลการประเมินเป็ น S
มิฉะนันจะไม่
้
สาํ เร็ จการศึกษา
ข้ อ ๔๖ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าในรายวิชาที่สอบได้ ตาํ่ กว่า B ได้
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าโดยเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นในหมวดเดียวกันและมีลกั ษณะเนื ้อหาคล้ ายคลึงแทน
กันได้ โดยต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
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ข้ อ ๔๗ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าได้ ต่อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
และต้ องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าในรายวิชาใดจะกระทําได้ เฉพาะในภาคการศึกษาที่เปิ ดรายวิชานันเป็
้ นปกติเท่านัน้
ข้ อ ๔๘ ผลการเรี ยนในรายวิชาเดิมที่ลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าจะถูกปรับเปลี่ยนเป็ นสัญลักษณ์ R แล้ วแสดงผลการ
เรี ยนใหม่ทดแทนผลการเรี ยนในรายวิชาเดิม
ในกรณีที่ผลการเรี ยนใหม่ต่าํ กว่าผลการเรี ยนเดิม ให้ คงใช้ ผลการเรี ยนเดิม
ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรี ยนซํ ้าหลายครัง้ ให้ ใช้ ผลการเรี ยนที่มีแต้ มระดับคะแนนสูงสุด
ส่ วนที่ ๕
สถานภาพนักศึกษา
ข้ อ ๔๙ สถานภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ได้ แก่
๔๙.๑ นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่มคี ะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๔๙.๒ นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ คือ นักศึกษาที่มคี ะแนนเฉลีย่ สะสมตํ่ากว่า ๓.๐๐
ข้ อ ๕๐ นัก ศึ ก ษาอาจขอลาการศึ ก ษาได้ โดยยื่ น คํ า ร้ องเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรเสนอต่ อ ประธานคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร โดยระบุเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการลาอย่างชัดเจน
แม้ ว่านักศึกษาจะได้ รับอนุญาตให้ ลาระหว่างภาคการศึกษา การลากิจและลาป่ วย นักศึกษาจะมีสิทธิ สอบก็
ต่อเมื่อนักศึกษามีเวลาเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทังหมดในวิ
้
ชานัน้
ข้ อ ๕๑ นักศึกษาที่จะลาพักการศึกษาต้ องเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสถานสภาพนักศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อนแล้ วจะต้ องลดหรื อขอเพิกถอนรายวิชาเหล่านันทั
้ งหมดก่
้
อนจึงจะมีสิทธิ์ลา
พักการศึกษา
นักศึกษาที่ไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนหรื อไม่มีหน่วยกิตสะสม จะขอลาพักการศึกษาติดต่อกัน ๒ ภาคการศึกษา
ไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๕๒ นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะขอลาออกจากการเป็ นนั ก ศึ ก ษาจะต้ องยื่ น คํ า ร้ องต่ อ ประธานคณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตรโดยระบุเหตุผลในการขอลาออกอย่างชัดเจน
เมื่ อ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้ นํ า เรื่ อ งเสนอคณะกรรมการบริ ห าร
บัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ ๕๓ นักศึกษาจะพ้ นสถานภาพการเป็ นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) ผลการเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ ภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของแต่ละหลักสูตรนับจาก
วันที่นกั ศึกษาขึ ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
(๓) ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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(๔) ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย เป็ นเวลาติดต่อกัน ๓๐ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ลงทะเบียนเรี ยน
(๕) เป็ นผู้กระทําผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมอย่างร้ ายแรงหรื อสร้ างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
หรื อกระทําผิดต่อระเบียบวินยั อย่างร้ ายแรง
(๖) เสียชีวิต
การพ้ นสถานสภาพการเป็ นนักศึกษาตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษา
นักศึกษาที่พ้นสถานสภาพการเป็ นนักศึกษาตาม (๒) และ (๓) อาจขอคืนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาได้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
หมวด ๖
การสอนและการสอบ
ส่ วนที่ ๑
การสอนและการสอบรายวิชา
ข้ อ ๕๔ การจัดการเรี ยนการสอน และการกําหนดตารางสอนและอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๕๕ การสอบรายวิชาเป็ นการสอบเพื่อวัดว่านักศึกษามีความรู้ ในรายวิชานันโดยอาจเป็
้
นการสอบข้ อเขียน
หรื อการวัดผลการศึกษาโดยวิธีอื่น ทังนี
้ ้ต้ องแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบล่วงหน้ าตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดภาคการศึกษาปกติหรื อภาคฤดู
ร้ อน
นักศึกษาต้ องสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน เว้ นแต่เป็ นรายวิชาที่เป็ นการลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วม
ฟั ง หรื อได้ เพิกถอนรายวิชานันอย่
้ างถูกต้ อง หรื อเป็ นกรณีที่นกั ศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ ลาพักการศึกษา
ข้ อ ๕๖ นักศึกษาต้ องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทังหมดของแต่
้
ละรายวิชาจึงจะมีสิทธิ์
เข้ าสอบในรายวิชานันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากอาจารย์ผ้ สู อนให้ เข้ าสอบได้
ข้ อ ๕๗ กําหนดการสอบประจําภาคการศึกษาให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
กําหนดการสอบระหว่างภาคการศึกษาให้ อยูใ่ นดุลพินิจของอาจารย์ผ้ สู อน
ส่ วนที่ ๒
การสอบประมวลความรู้
ข้ อ ๕๘ การสอบประมวลความรู้สาํ หรับหลักสูตรปริ ญญาโท (Comprehensive Examination) เป็ นการทดสอบ
ความรู้ที่ได้ ศกึ ษาในหลักสูตร ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื ้อหา และความสามารถในประยุกต์ใช้
ความรู้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การสอบประมวลความรู้ อาจเป็ นการสอบข้ อเขียน และ/หรื อ การสอบปากเปล่าตามที่คณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้กําหนด
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ข้ อ ๕๙ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้ วย ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรหรื อผู้ที่
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายเป็ นประธาน อาจารย์ผ้ สู อนที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมาย
อย่างน้ อย ๒ คน เป็ นกรรมการ และอาจมีผ้ ทู รงคุณวุฒิภายนอกอีก ๑ คนเป็ นกรรมการก็ได้
ให้ คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประกาศรายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
ข้ อ ๖๐ ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัดให้ มีการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้ โดยให้
ประกาศช่วงเวลาที่จะจัดสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรี ยนปกติของภาคการศึกษาต้ น
ข้ อ ๖๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้ให้ ยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
ชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาจะเข้ าสอบประมวลความรู้ ได้ ก็ต่อเมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้ วนตามหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ โดยมีผลการประเมินรายวิชาบังคับไม่ตํ่ากว่า C
ข้ อ ๖๒ เมื่อได้ ดําเนินการสอบประมวลความรู้ แล้ วเสร็ จ ให้ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลการ
สอบต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ผิ ลการ
สอบประมวลความรู้
ข้ อ ๖๓ นักศึกษาที่เข้ าสอบประมวลความรู้ แล้ วได้ สญ
ั ลักษณ์ U อาจยื่นคําร้ องตามข้ อ ๖๒ วรรคหนึ่งได้ อีก ๒
ครัง้ เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นว่ามีเหตุอนั จําเป็ นและสมควรที่จะได้ รับการผ่อนผัน อาจยื่นคําร้ องภายหลัง
กําหนดเวลาดังกล่าวได้
หากผลปรากฎว่ายังได้ รับสัญลักษณ์ U อีก ๒ ครัง้ ให้ ผ้ นู นพ้
ั ้ นจากสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ส่ วนที่ ๓
การสอบวัดคุณสมบัติ
ข้ อ ๖๔ การสอบวัดคุณสมบัติสาํ หรับหลักสูตรปริ ญญาเอก (Qualifying Examination) เป็ นการสอบวัดความรู้
พื ้นฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห์ และศักยภาพของนักศึกษาในการทํางานวิจัยโดยอิสระ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความ
พร้ อมของนักศึกษาที่จะศึกษาในระดับปริ ญญาเอก
การสอบวัดคุณสมบัติให้ กระทําโดยการสอบข้ อเขียน และจะมีการสอบปากเปล่าด้ วยหรื อไม่ก็ได้
การสอบวัดคุณสมบัติให้ กระทําโดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
อนุโลม

ข้ อ ๖๕ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้ มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนโดยมีองค์ประกอบตามข้ อ ๕๙ โดย
ให้ คณบดีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรประกาศรายชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

ข้ อ ๖๖ ให้ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจัดให้ มีการสอบวัดคุณสมบัติภาคการศึกษาละ ๑ ครัง้ โดยให้ ประกาศ
ช่วงเวลาที่จะจัดสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรี ยนปกติของภาคการศึกษาต้ น
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ข้ อ ๖๗ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติให้ ยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและ
ชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาจะเข้ าสอบวัดคุณสมบัติได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและได้
ลงทะเบียนรายวิชาการสอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษาที่จะสอบวัดคุณสมบัติรวมทัง้ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
๖๗.๑ นักศึกษาที่เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริ ญญาโท หรื อ ปริ ญญาตรี ที่มีผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเกียรตินิยมขึ ้นไป
สามารถยื่นคําร้ องขอสอบวัดคุณสมบัติได้ ตงแต่
ั ้ ภาคการศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา
๖๗.๒ นักศึกษาที่เข้ าศึกษาด้ วยวุฒิปริ ญญาตรี ที่มีผลการเรี ยนตํ่ากว่าระดับปริ ญญาเกียรตินิยมต้ องลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาในหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๑๒ หน่วยกิ ตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึน้ ไป จึงจะยื่นคําร้ องขอสอบวัด
คุณสมบัติได้
ข้ อ ๖๘ เมื่อได้ ดําเนินการสอบวัดคุณสมบัติแล้ วเสร็ จ ให้ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลการสอบ
ต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ผิ ลการ
สอบวัดคุณสมบัติ
ข้ อ ๖๙ นักศึกษาที่สอบวัดคุณสมบัติแล้ วได้ สญ
ั ลักษณ์ U อาจยื่นคําร้ องตามข้ อ ๖๗ วรรคหนึ่งได้ อีก ๑ ครัง้
ภายในภาคการศึกษาถัดไป เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นว่ามีเหตุอนั จําเป็ นและสมควรที่จะได้ รับการผ่อนผัน
อาจยื่นคําร้ องภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าวได้
หากผลปรากฎว่ายังได้ รับสัญลักษณ์ U อีก คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอาจเสนอคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิโอนนักศึกษาไปเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโทได้
ส่ วนที่ ๔
การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๐ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็ นการสอบวัดความรู้ความเข้ าใจของนักศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวกับประเด็น
ปั ญหา ระเบียบวิธีการวิจยั วิธีการและเทคนิคที่ใช้ ในการแก้ ปัญหางานวิจยั
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริ ญญาเอกต้ องมีการสอบความรู้พื ้นฐานและความรู้เชิงลึกที่จําเป็ นใน
การทําวิทยานิพนธ์เพื่อให้ แน่ใจว่านักศึกษามีความรู้ที่จําเป็ นเพียงพอในการทํางานวิจยั
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ กระทําโดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๑ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบโครงร่
้
างวิทยานิพนธ์ ซึ่งอย่างน้ อยต้ อง
ประกอบด้ วยกรรมการดังต่อไปนี ้
(๑) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หรื อ ผู้ท่ีประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายเป็ น
ประธาน
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ในกรณีเช่นนี ้ ให้ นบั เป็ น ๑ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้ อย ๑ คน
กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ ๑๙ วรรคสองโดยอนุโลม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มิได้
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ข้ อ ๗๒ ให้ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) สอบวัดความรู้ความเข้ าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจยั ให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาในการ
ทําวิจยั และประโยชน์ที่ได้ รับจากการวิจยั
(๒) เสนอผลการสอบต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ข้ อ ๗๓ นัก ศึก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ส่ง โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ ห็ น ชอบแล้ ว แก่ สํา นัก งานบัณ ฑิ ต ศึก ษาเป็ นการล่ว งหน้ า และต้ อ งชํ า ระค่า ธรรมเนี ย มการสอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
นักศึกษาต้ องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ตามหลักเกณฑ์และภายใน
กําหนดเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ข้ อ ๗๔ เมื่อได้ ดําเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ วเสร็ จ ให้ คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์รายงาน
ผลการสอบต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ิผลการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๕ นักศึกษาต้ องได้ รับอนุมตั ิโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
กําหนดและต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(๑) นัก ศึกษาหลักสูตรปริ ญ ญาโทต้ องได้ รั บอนุมัติ โครงร่ างวิท ยานิ พนธ์ ภ ายใน ๒ ปี การศึก ษานับแต่ภ าค
การศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา
(๒) นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาเอกต้ องได้ รับอนุมัติโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายใน ๓ ปี การศึกษานับแต่ภาค
การศึกษาแรกที่เข้ าศึกษา
คณะกรรมการบริ ห ารหลักสูต รโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารบัณ ฑิ ต ศึก ษาอาจกํ า หนดให้
นักศึกษาต้ องสอบและได้ รับอนุมตั ิโครงร่างวิทยานิพน์กอ่ นกําหนดเวลาได้
นักศึกษาที่ไม่ได้ รับอนุมัติโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ พ้นสถานภาพการเป็ น
นักศึกษา เว้ นแต่มีเหตุอนั จําเป็ นและสมควร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษาอาจขยายกําหนดเวลาต่อไปอีก ๑ ภาคการศึกษาได้
ข้ อ ๗๖ เมื่อ โครงร่ างวิท ยานิพ นธ์ ได้ รับ อนุมัติแ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการบริ หารหลัก สูต รจัด ทํา ประกาศหัว ข้ อ
วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทําวิทยานิพนธ์ พร้ อมทังรายชื
้
่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สง่ ให้
สํานักงานบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ตอ่ ไป
การเปลีย่ นแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรื อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้ กระทําได้ เฉพาะในกรณีที่มี
เหตุผลและความจํ าเป็ น โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและคณะกรรมการบริ หาร
บัณฑิตศึกษาโดยลําดับ
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ข้ อ ๗๗ การสอบวิทยานิพนธ์เป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา ประกอบด้ วยการตรวจ
อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ ของนักศึกษาด้ วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ข้ อ ๗๘ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบวิ
้
ทยานิพนธ์โดยหลักสูตรปริ ญญาโทให้
มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน หลักสูตรปริ ญญาเอกให้ มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่
เกิน ๗ คน โดยต้ องแต่งตังอาจารย์
้
ประจําอย่างน้ อย ๒ คนเป็ นกรรมการ

ประธาน

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยกรรมการดังต่อไปนี ้
(๑) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หรื อ ผู้ท่ีประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมายเป็ น
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ ามี) ในกรณีเช่นนี ้ ให้ นบั เป็ น ๑ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้ อย ๑ คน

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีการแต่งตังกรรมการให้
้
มีจํานวนมากกว่า
ที่กําหนดไว้ ก็ได้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มิได้
ข้ อ ๗๙ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีหน้ าที่ตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ ประชุมปรึ กษาระหว่างกรรมการในวัน
สอบวิทยานิพนธ์ และทดสอบความรู้ นักศึกษาด้ วยการซักถามหรื อด้ วยวิธีการใด ๆ รวมทังอนุ
้ มตั ิการปรับเปลี่ยนหัวข้ อ
วิทยานิพนธ์ซงึ่ ไม่มีผลกระทบต่อแนวทางการวิจยั ที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ ก่อนหน้ านัน้
ในกรณีที่มีการปรั บเปลี่ยนหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการสอบต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรทราบด้ วย
ข้ อ ๘๐ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ ก็ตอ่ เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
(๑) ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้ ในหลักสูตร
(๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนวันสอบ
วิทยานิพนธ์
(๓) มีหลักฐานแสดงว่าได้ สง่ บทความวิจยั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ให้ วารสารทางวิชาการพิจารณาเพื่อ
การตีพิมพ์แล้ ว หรื อได้ รับให้ ไปเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
กําหนด
ข้ อ ๘๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ ให้ สง่ ร่ างวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เห็นชอบ
แล้ วแก่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษาเป็ นการล่วงหน้ าและต้ องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้ อ ๘๒ การสอบวิทยานิพนธ์ให้ กระทําโดยเปิ ดเผย และบุคคลภายนอกอาจเข้ ารับฟั งได้ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์
ระดับปริ ญญาเอกซึง่ มีการเสนอผลงานวิจยั ที่สามารถตรวจสอบได้ เว้ นแต่มีความจําเป็ นต้ องพิทกั ษ์ ข้อมูลส่วนหนึง่ ส่วนใด
ของวิทยานิพนธ์ไว้ เป็ นความลับ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรื ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจสัง่ เป็ นอย่างอื่นได้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอํานาจอนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าฟั งถามหรื อแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้ อง
กับเนื ้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมทังการจํ
้
ากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ ดําเนินการสอบเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
ข้ อ ๘๓ ในวันสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน
สําหรับหลักสูตรปริ ญญาโท และไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับหลักสูตรปริ ญญาเอกมาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ จึงจะถือ
ว่าการสอบนันมี
้ ผลสมบูรณ์
นักศึกษาที่ไม่มาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์ให้ ถือว่าขาดสอบและไม่ผา่ นการสอบวิทยานิพนธ์ เว้ นแต่ไม่สามารถ
เข้ าสอบโดยเหตุสดุ วิสยั โดยได้ รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนเวลาสอบวิทยานิพนธ์นนั ้
ข้ อ ๘๔ เมื่อการสอบวิทยานิพนธ์ สิ ้นสุดลง ให้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประชุมร่ วมกันเพื่อพิจารณาและ
ประเมินผลการสอบเป็ นการลับ
การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง ยกเว้ น
กรณีของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ หลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วมให้ นบั รวมกันเป็ นหนึ่งเสียง โดยให้ ถือ
เสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ในการวินิจฉัย เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ
สอบวิทยานิพนธ์ไว้ เป็ นอย่างอื่น โดยต้ องแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบเป็ นการล่วงหน้ า
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจให้ ผา่ นโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้ อยกว่าที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนก็ได้ ทังนี
้ ้
ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนส่วนที่เหลือให้ ครบถ้ วนตามจํานวน หน่วยกิตที่กําหนดตังแต่
้ ภาคการศึกษาถัดไป
ให้ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และต้ องแจ้ งผลการ
สอบวิทยานิพนธ์แก่นกั ศึกษาให้ ทราบด้ วย
ข้ อ ๘๕ การแจ้ งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
๘๕.๑ ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ ไข ให้ ระบุประเด็นหรื อรายการที่ต้องแก้ ไข พร้ อมทังมี
้ การอธิบาย ชี ้แจง
ให้ ผ้ เู ข้ าสอบรับทราบ ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าสอบต้ องแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จและคณะกรรมการสอบให้ ความเห็นชอบภายใน ๔๕ วันนับ
จากวัน สอบ หากไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ทัน ตามกํ า หนดดัง กล่า วให้ ถื อ ว่ า ไม่ผ่ า นการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ แล้ ว ให้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลขันสุ
้ ดท้ ายต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
๘๕.๒ ในกรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องสรุ ปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ ผ่านโดย
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ าสอบทราบและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรภายใน ๓ วันทําการถัด
จากวันสอบ
ข้ อ ๘๖ นักศึกษาที่ไม่ผา่ นการสอบวิทยานิพนธ์มีสทิ ธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ และให้ ขอสอบใหม่ภายใน ๓๐
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งผลการสอบ
การขอสอบใหม่ให้ เป็ นไปตามข้ อ ๘๑ โดยอนุโลม
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ข้ อ ๘๗ รู ปแบบของวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
กําหนดลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์เป็ นของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๘๘ นักศึกษาต้ องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ แก่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ภายใต้ บงั คับความในข้ อ ๙.๖ และ ข้ อ ๑๓ นักศึกษาที่ส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ภายหลังกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึง่ จะไม่สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษานันและต้
้
องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป
ส่ วนที่ ๖
การสอบการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๘๙ การสอบการค้ นคว้ าอิสระเป็ นการสอบเพื่อประเมินผลงานการค้ นคว้ าอิสระของนักศึกษาด้ วยการตรวจ
อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ ของนักศึกษาด้ วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานโดยคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ
ข้ อ ๙๐ ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังคณะกรรมการสอบการค้
้
นคว้ าอิสระโดยให้ มีกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วยกรรมการดังต่อไปนี ้
ประธาน

(๑) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร หรื อ ผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมอบหมาย เป็ น
(๒) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ
(๓) อาจารย์ประจําหรื อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้ อย ๑ คน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระจะทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระมิได้

ข้ อ ๙๑ คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระมีหน้ าที่ตรวจอ่านรายงานการค้ นคว้ าอิสระ ประชุมปรึ กษาระหว่าง
กรรมการในวันสอบการค้ นคว้ าอิสระ และทดสอบความรู้นกั ศึกษาด้ วยการซักถามหรื อด้ วยวิธีการใด ๆ รวมทังอนุ
้ มตั ิการ
ปรับเปลีย่ นหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระซึง่ ไม่มีผลกระทบต่อแนวทางการค้ นคว้ าอิสระที่ได้ ทําไว้ แล้ ว
ในกรณีที่มีการปรับเปลีย่ นหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระ ประธานคณะกรรมการสอบต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรทราบด้ วย
หลักสูตร

ข้ อ ๙๒ นักศึกษาจะสอบการค้ นคว้ าอิสระได้ ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดไว้ ใน

ข้ อ ๙๓ นั กศึกษาที่ประสงค์จะสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ สง่ ร่างรายงานการค้ นคว้ าอิสระซึง่ อาจารย์ที่ปรึ กษาการ
ค้ น คว้ า อิส ระเห็ นชอบแล้ วแก่ สํา นักงานบัณ ฑิต ศึกษาเป็ นการล่ว งหน้ าและต้ อ งชํ า ระค่าธรรมเนีย มการสอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้ อ ๙๔ ในวันสอบการค้ นคว้ าอิสระต้ องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระรวมกันไม่น้อยกว่า
๓ คนมาดําเนินการสอบการค้ นคว้ าอิสระจึงจะถือว่าการสอบนันมี
้ ผลสมบูรณ์
นักศึกษาที่ไม่มาสอบในวันสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบการค้ นคว้ าอิสระเว้ นแต่
ไม่สามารถเข้ าสอบโดยเหตุสดุ วิสยั โดยได้ รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระก่อนเวลาสอบการ
ค้ นคว้ าอิสระนัน้
ข้ อ ๙๕ เมื่อการสอบการค้ นคว้ าอิสระสิ ้นสุดลง ให้ คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระประชุมร่ วมกันเพื่อ
พิจารณาและประเมินผลการสอบเป็ นการลับ
การประเมินผลการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ กรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระมีคะแนนเสียงคนละหนึง่ เสียง โดยให้
ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ในการวินิจฉัย เว้ นแต่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ
สอบการค้ นคว้ าอิสระไว้ เป็ นอย่างอื่น โดยต้ องแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบเป็ นการล่วงหน้ า
คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระอาจให้ ผ่านโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้ อยกว่าที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนก็ได้
ทังนี
้ ้ ให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนส่วนที่เหลือให้ ครบถ้ วนตามจํานวน หน่วยกิตที่กําหนดตังแต่
้ ภาคการศึกษาถัดไป
ให้ ประธานกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระรายงานผลการสอบต่อนคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และต้ องแจ้ ง
ผลการสอบการค้ นคว้ าอิสระแก่นกั ศึกษาให้ ทราบด้ วย
ข้ อ ๙๖ การแจ้ งผลการสอบการค้ นคว้ าอิสระให้ ดําเนินการตามข้ อ ๘๕ โดยอนุโลม
ข้ อ ๙๗ นักศึกษาที่ไม่ผา่ นการสอบการค้ นคว้ าอิสระมีสทิ ธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ ครัง้ และให้ ขอสอบใหม่ภายใน
๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งผลการสอบ
การขอสอบใหม่ให้ เป็ นไปตามข้ อ ๙๓ โดยอนุโลม
ข้ อ ๙๘ รู ปแบบของรายงานการค้ นคว้ าอิสระให้ เป็ นไปตามคู่มือการพิมพ์รายงานการค้ นคว้ าอิสระที่คณะ
กรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ลิขสิทธ์ในรายงานการค้ นคว้ าอิสระเป็ นของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๙๙ นักศึกษาต้ องส่งรายงานการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้ แก่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
ภายใต้ บังคับ ความในข้ อ ๙.๕ และ ข้ อ ๑๓ นักศึก ษาที่ส่ง รายงานการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ ภ ายหลัง
กําหนดเวลาตามวรรคหนึง่ จะไม่สาํ เร็ จการศึกษาในภาคการศึกษานันและต้
้
องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการค้ นคว้ าอิสระ
ในภาคการศึกษาถัดไปด้ วย
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การประเมินผลการศึกษา
ส่ วนที่ ๑
ระดับการประเมิน

ข้ อ ๑๐๐ การประเมินผลการศึกษาให้ กระทําเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค
ข้ อ ๑๐๑ นักศึกษาที่ทําการทุจริตในการสอบให้ ดาํ เนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๐๒ การประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิตให้ กระทําเป็ นสัญลักษณ์ซงึ่ มีความหมายและ
แต้ มระดับคะแนนดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์
A

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)

แต้ มระดับคะแนน
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+

อ่อน (Poor)

๑.๕๐

D

อ่อนมาก (Very Poor)

๑.๐๐

F

ตก (Fail)

๐.๐๐

ข้ อ ๑๐๓ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตให้ กระทําเป็ นสัญลักษณ์ดงั ต่อไปนี ้
S
ผลการประเมินเป็ นที่นา่ พอใจ (Satisfactory)
U

ผลการประเมินไม่เป็ นที่นา่ พอใจ (Unsatisfactory)

ข้ อ ๑๐๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และ การค้ นคว้ าอิสระเป็ นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิตที่ให้
ใช้ การประเมินผลตามข้ อ ๑๐๓ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๐๕ การประเมินผลรายวิชา อาจแสดงด้ วยสัญลักษณ์ดงั ต่อไปนี ้
V
การร่วมฟั งการบรรยาย (Visitor)
I

การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

IP

การเรี ยนการสอนยังไม่สิ ้นสุดและยังไม่มีการวัดผล (In-Progress)

W

ถอนรายวิชา (Withdraw)

X

ยังไม่ได้ รับผลการประเมิน (No Report)
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ข้ อ ๑๐๖ การให้ สญ
ั ลักษณ์ตามข้ อ ๑๐๒ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่อมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนโดยนับหน่วยกิต
เรี ยน

(๒) เมื่อเปลีย่ นจาก I โดยมีการประเมินผลภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
(๓) เมื่อเปลีย่ นจาก IP หรื อ X

ข้ อ ๑๐๗ นอกเหนือจากกรณีตามข้ อ ๑๐๖ แล้ ว สัญลักษณ์ F จะให้ ได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่ออาจารย์ผ้ สู อนไม่อนุญาตให้ สอบเนื่องจากมีเวลาศึกษาไม่ถึงร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทังหมดของ
้
รายวิชานันโดยไม่
้
มีเหตุอนั ควร
(๒) เมื่อนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(๓) เมื่อนักศึกษาเข้ าสอบและไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
(๔) เมื่อเปลี่ยนจาก I ในกรณี ที่ไม่มีการประเมินผลการสอบ หรื อ ผลงานภายใน ๒ สัปดาห์ แรกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน
(๕) นักศึกษากระทําการทุจริ ตในการสอบ ทําผิดข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ หรื อ ประกาศเกี่ยวกับการสอบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ทังนี
้ ้โดยมติของคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา
ข้ อ ๑๐๘ การให้ สญ
ั ลักษณ์ S จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อผลการประเมินเป็ นที่นา่ พอใจในกรณีตอ่ ไปนี ้
(๑) เมื่อนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
(๒) เมื่อนักศึกษาได้ รับการประเมินให้ ผา่ นในการทําวิทยานิพนธ์ หรื อ การค้ นคว้ าอิสระ
(๓) เมื่อนักศึกษาได้ รับการประเมินผลให้ ผา่ นในการสอบวัดคุณสมบัติ
(๔) เมื่อนักศึกษาได้ รับการประเมินผลให้ ผา่ นในการสอบประมวลความรู้
ข้ อ ๑๐๙ การให้ สญ
ั ลักษณ์ U จะกระทําได้ ก็ตอ่ เมื่อผลการประเมินในกรณีต่าง ๆ ตามข้ อ ๑๐๘ ไม่ผ่านหรื อไม่
เป็ นที่พอใจ
ข้ อ ๑๑๐ การให้ สญ
ั ลักษณ์ V จะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟั งได้ ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันและประธานคณะกรรมการบริ
้
หารหลักสูตรก่อน
และต้ องชําระค่าลงทะเบียนเรี ยนหรื อค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) นักศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาทังหมดของรายวิ
้
ชานัน้
หากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนเพื่อร่ วมฟั งไม่ได้ ดําเนินการให้ ไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ปรากฎรายวิชานันในใบ
้
แสดงผลการเรี ยน
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ข้ อ ๑๑๑ การให้ สญ
ั ลักษณ์ I จะกระทําได้ เฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาป่ วยก่อนที่การเรี ยนในภาคการศึกษานันจะสิ
้
้นสุดลง และยังป่ วยอยู่จนกระทัง่ ถึงกําหนดการสอบ
เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถเข้ าสอบในบางรายวิชาหรื อทุกรายวิชาได้ และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ พิจารณา
คําร้ องประกอบกับความเห็นของอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันแล้
้ วเห็นว่าควรให้ ได้ I
(๒) นักศึกษาได้ ศกึ ษามาจนสิ ้นสุดภาคการศึกษาแล้ ว และป่ วยระหว่างการสอบเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถเข้ าสอบ
ในบางรายวิชาหรื อทังหมดได้
้
และประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ พิจารณาคําร้ องประกอบกับความเห็นของ
อาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันแล้
้ วเห็นสมควรให้ ได้ I
(๓) นักศึกษาขาดสอบด้ วยเหตุสดุ วิสยั โดยได้ ยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรโดยทันที และ
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ พิจารณาคําร้ องประกอบกับความเห็นอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชานันแล้
้ วเห็นสมควร
ได้ I
(๔) นักศึกษาทํางานที่เป็ นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผ้ สู อนเห็นสมควรให้ รอผลการศึกษา
โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและแจ้ งให้ คณบดีทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้ อมกับผล
การศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานัน้
การเปลีย่ น I ตาม (๑) และ (๒) ให้ ได้ รับสัญลักษณ์การประเมินผลสูงสุดไม่เกิน B
ข้ อ ๑๑๒ การให้ สญ
ั ลักษณ์ IP จะกระทําได้ เมื่อการวัดและประเมินผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ ในรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรื อการค้ นคว้ าอิสระ
สัญ ลัก ษณ์ IP จะถูก เปลี่ย นเมื่อ ได้ รั บ การวัด และประเมิ น ผลแล้ ว ในกํ าหนดเวลาไม่เ กิ น วัน สุดท้ า ยของ
กําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษาภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถดั ไป
หากพ้ นกําหนดดังกล่าวแล้ ว สัญลักษณ์ IP จะเปลีย่ นเป็ นสัญลักษณ์ U
ข้ อ ๑๑๓ การให้ สญ
ั ลักษณ์ W จะกระทําได้ เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(๑) นักศึกษาได้ ถอนรายวิชานัน้
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาโดยถูกต้ อง
(๓) นักศึกษาถูกสัง่ พักการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ด้ วยเหตุผลอื่นที่มิใช่เพราะเหตุที่กระทําผิดข้ อบังคับ
ระเบียบ คําสัง่ หรื อประกาศเกี่ยวกับการสอบของหลักสูตร คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษา หรื อ มหาวิทยาลัย
(๔) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรอนุมตั ิให้ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ตามข้ อ ๑๑๑ (๑) (๒) หรื อ (๓)
เป็ น W หากปรากฎว่า การป่ วยหรื อ เหตุสุดวิ สยั ยังไม่สิน้ สุดภายใน ๒ สัป ดาห์ แ รกของภาคการศึก ษาถัด ไปถัด จาก
การศึกษาที่นกั ศึกษาลงทะเบียน
(๖) นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไขหรื อข้ อกําหนดของหลักสูตร
ข้ อ ๑๑๔ การให้ สญ
ั ลักษณ์ X จะกระทําได้ เฉพาะในรายวิชาที่มีการประเมินผลแล้ วแต่สํานักงานบัณฑิตศึกษา
ยังไม่ได้ รับรายงานการประเมินผลการศึกษาของรายวิชานันตามกํ
้
าหนด

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 283 ส่ วนที่ ๒
การคํานวณคะแนนเฉลี่ย

ข้ อ ๑๑๕ การคํานวณคะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาแต่ละรายให้ กระทําเมื่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา
ข้ อ ๑๑๖ คะแนนเฉลีย่ มี ๒ ประเภท ซึง่ คํานวณได้ ดงั ต่อไปนี ้
๑๑๖.๑ คะแนนเฉลีย่ รายภาคการศึกษา ให้ คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดย
เอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับแต้ มระดับคะแนนประจําสัญลักษณ์ที่นกั ศึกษาได้ ในแต่ละรายวิชาทุกครัง้
เป็ นตัวตังแล้
้ วหารด้ วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตคํานวณรายภาค
๑๑๖.๒ คะแนนเฉลีย่ สะสม ให้ คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตังแต่
้ เริ่ มเข้ าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่
มีการคิดคํานวณโดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับแต้ มระดับคะแนนประจําสัญลักษณ์ที่นกั ศึกษาได้ ใน
แต่ละรายวิชาทุกครัง้ เป็ นตัวตังแล้
้ วหารด้ วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตสะสม
ผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ นําไปรวมกับผลการศึกษาภาคการศึกษาภาคถัดไปที่นกั ศึกษาผู้นนลงทะเบี
ั้
ยนเรี ยน
และมีหน่วยกิตคํานวณรายภาคเพื่อจําแนกสภาพนักศึกษา
ในกรณีที่นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึง่ มากกว่า ๑ ครัง้ ให้ ใช้ ผลการเรี ยนที่ได้ คะแนนสูงสุด และนับจํานวน
หน่วยกิตตามหลักสูตรในวิชานันเพี
้ ยงครัง้ เดียว
หมวดที่ ๘
การสําเร็จการศึกษา
ส่ วนที่๑
ผู้สาํ เร็จการศึกษา
ข้ อ ๑๑๗ ผู้ที่จะมีสิทธิ์ขอรับประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาตามความในหมวดนี ้ได้ นนั ้ นักศึกษาจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาดังต่อไปนี ้
๑๑๗.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง ต้ องเรี ยนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ ในหลักสูตรและต้ องได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ คะแนนหรื อ
เทียบเท่า
๑๑๗.๒ ปริ ญญาโท
๑๑๗.๒.๑ นัก ศึก ษา แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละผ่า นการสอบปากเปล่า ขัน้ สุด ท้ า ย โดย
คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังและผลงานวิ
้
ทยานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อย
ดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิง่ พิมพ์ทางวิชาการหรื อเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
๑๑๗.๒.๒ นักศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยได้ รับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า พร้ อมทังเสนอวิ
้
ทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าขัน้
สุดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาแต่งตังและผลงานวิ
้
ทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์
หรื ออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ
หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
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๑๑๗.๒.๓ นักศึกษา แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนดในหลักสูตรได้ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรื อเทียบเท่า สอบผ่านการสอบการค้ นคว้ าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้ วยข้ อเขียนและ / หรื อปากเปล่าในสาขาวิชานัน้
๑๑๗.๒.๔ นั ก ศึ ก ษาแสดงหลัก ฐานการสอบผ่ า นภาษาต่ า งประเทศ หรื อ แสดงหลัก ฐานการอบรม
ภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษากําหนด
๑๑๗.๓ ปริ ญญาเอก
๑๑๗.๓.๑ นักศึกษา แบบ ๑ สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้ อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงาน
หรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง
(Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
๑๑๗.๓.๒ นักศึกษา แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้ วนตามที่กําหนด ในหลักสูตรโดยได้ รับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่
ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน หรื อเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้ อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผู้มีสิทธิขอทํา
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขันสุ
้ ดท้ ายโดยคณะกรรมการซึ่งจะต้ องประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อย
ดําเนินการให้ ผลงานหรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ใน วารสารหรื อสิง่ พิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
ข้ อ ๑๑๘ สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกําหนดให้ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็ นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขในการสําเร็ จการศึกษาและนักศึกษาได้ ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็ จการศึกษาอื่น ๆ ครบถ้ วนแล้ ว แต่อยู่
ในระหว่างรอการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการที่หลักสูตรกํ าหนดและนักศึกษาได้ ใช้ เวลาใน
การศึกษาครบตามระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้ ว นักศึกษาสามารถยื่นคําร้ องต่อประธานคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรเพื่อขอขยายเวลาการศึกษาได้ ครัง้ ละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๒ ครัง้
ให้ ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพื่ออนุมตั ิคําร้ อง
ตามวรรคหนึง่
ข้ อ ๑๑๙ สําหรั บการสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ ก ารสําเร็ จการศึกษา ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาในหลักสูตรเดียวกันไม่จําเป็ นต้ องเป็ นภาษาเดียวกัน
ภาษาต่างประเทศในที่นี ้หมายถึง ภาษาที่เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ เพื่อทําวิทยานิพนธ์ หรื อการ
ค้ นคว้ าอิสระ
สําหรับหลักสูตรที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษ หากนักศึกษาชาวต่างประเทศทําวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระใน
เรื่ องเกี่ยวกับประเทศไทย ให้ ถือว่าภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศก็ได้ ยกเว้ นกรณีที่นกั ศึกษาเป็ นคนไทยต้ องกําหนดให้
ใช้ ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ
สําหรับหลักสูตรที่สอนเป็ นภาษาไทยต้ องกําหนดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศเท่านัน้
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ข้ อ ๑๒๐ ผู้สาํ เร็ จการศึกษาจะมีสทิ ธิ์ได้ รับเกียรติบตั รเรี ยนดีก็ตอ่ เมื่อมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
(๒) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่าํ กว่า ๓.๗๕
(๓) ไม่มีรายวิชาที่ได้ สญ
ั ลักษณ์ตํ่ากว่า B
(๔) ไม่มีรายวิชาที่ได้ สญ
ั ลักษณ์ U
(๕) ไม่มีรายวิชาที่ได้ สญ
ั ลักษณ์ R
ข้ อ ๑๒๑ ให้ สภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้อนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษาและให้ ถือวันที่ได้ รับอนุมตั ินนเป็
ั ้ นวันสําเร็ จ
การศึกษา
ส่ วนที่ ๒
การอนุมตั ิประกาศนียบัตรและปริญญา
ข้ อ ๑๒๒ นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ ยื่นคําร้ องแสดงความจํานงขอสําเร็ จ
การศึกษาต่อสํานักงานบัณฑิตศึกษาล่วงหน้ าอย่างน้ อย ๓๐ วัน ก่อนวันสิ ้นภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา
นัน้
ข้ อ ๑๒๓ นัก ศึ ก ษาจะได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ จากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รเพื่ อ ขออนุ มั ติ
ประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัยก็ตอ่ เมื่อมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(๑) เป็ นผู้สาํ เร็ จการศึกษาตามบังคับความในหมวดที่ ๘ ส่วนที่ ๑
(๒) ไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรื อไม่มีหนี ้สินกับมหาวิทยาลัย
(๓) เป็ นผู้ไม่อยูใ่ นระหว่างการดําเนินการทางวินยั นักศึกษา
(๔) ส่งวิทยานิพนธ์หรื อรายงานการค้ นคว้ าอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่จดั ทําตามรู ปแบบและจํานวนที่
สํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด
ให้ คณะกรรมการบริ หารบัณฑิตศึกษาอนุมตั ิรายชื่อผู้สาํ เร็ จการศึกษาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
ข้ อ ๑๒๔ ให้ สภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้อนุมตั ิประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญา
การเสนอรายชื่อผู้สําเร็ จการศึกษาเพื่อขออนุมตั ิประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้ เป็ นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๑๒๕ ในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเป็ นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ ผ้ สู ําเร็ จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด
เข้ ารับการประสาทปริ ญญาบัตรก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๑๒๖ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาซึง่ ได้ อนุมตั ิแก่ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษา
ผู้หนึง่ ผู้ใดไปแล้ วตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ผู้สําเร็ จการศึกษาผู้นนั ้ ไม่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามนัยของคุณสมบัติผ้ ูมีสิทธิ เข้ าศึกษา หรื อผู้สําเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตรที่ตนได้ สาํ เร็ จการศึกษา
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(๒) ผู้สําเร็ จการศึกษาผู้นนได้
ั ้ ทําการลอกเลียนงานวิทยานิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระเพื่อการสําเร็ จการศึกษา
ตามหลักสูตรของผู้อื่น หรื อมิได้ กระทําด้ วยตนเอง
(๓) ผู้สาํ เร็ จการศึกษาผู้นนได้
ั ้ กระทําการอันเป็ นที่เสือ่ มเสียร้ ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรื อต่อศักดิ์ศรี แห่งปริ ญญา
ที่ตนได้ รับ
การเพิกถอนประกาศนียบัตรหรื อปริ ญญาให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่สภามหาวิทยาลัยได้ อนุมตั ิประกาศนีบตั รหรื อ
ปริ ญญาให้ กบั บุคคลนัน้
หมวดที่ ๙
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๒๗ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึง่ ดํารงอยูใ่ นวันประกาศใช้ ข้อบังคับนี ้ให้ คง
ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ ๑๒๘ มิให้ นําข้ อบังคับ ข้ อ ๑๑๗.๒.๔ มาใช้ บงั คับกับนักศึกษาที่เข้ าศึกษาก่อนปี การศึกษา ๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พลเอก
(ธงชัย เกื ้อสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก
ว่ าด้ วย การศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยโยนก เป็ นไปตามมาตราฐานวิชาการด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 34(2) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยโยนก ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 จึงวางระเบียบไว้ดงั นี้
หมวด 1
หมวดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนกว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับสําหรับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2531 ฉบับ
แก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ. 2547 และ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรื อประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยที่ขดั
หรื อ แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยโยนก
“อธิ การบดี”
หมายถึง อธิ การบดีมหาวิทยาลัยโยนก
“คณะ”
หมายถึง คณะวิชาต่าง ๆ ที่จดั สอนในมหาวิทยาลัย
“คณบดี”
หมายถึง หัวหน้าผูท้ ี่มีความรับผิดชอบงานของคณะนั้นๆ
“สาขาวิชา”
หมายถึง แผนกวิชาที่จดั สอนในมหาวิทยาลัย
“หัวหน้าสาขาวิชา”
หมายถึง หัวหน้าผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชานั้นๆ
“อาจารย์ที่ปรึ กษา”
หมายถึง อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
ประจําตัวนักศึกษาแต่ละคน
“นักศึกษาเต็มเวลา”
หมายถึง นักศึกษาในหลักสู ตรที่เรี ยนเต็มเวลา
“นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา” หมายถึง นักศึกษาในหลักสู ตรที่เรี ยนไม่เต็มเวลา
ข้อ 5. ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอาํ นาจออกประกาศ คําสั่ง หรื อ ระเบียบปฏิบตั ิ
ซึ่ งไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
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ระบบการศึกษา

ข้อ 6. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยโยนก มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย
6.1 ปี การศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคเรี ยนฤดูร้อนต่อจากภาค
การศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ตอ้ งมีชว่ั โมง
เรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนของการศึกษาภาคปกติ ภาคเรี ยนฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่
บังคับ ยกเว้นหลักสู ตรที่ได้กาํ หนดให้ตอ้ งศึกษาในภาคฤดูร้อนด้วย
6.2 คําว่า “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริ มาณการศึกษาซึ่ งมหาวิทยาลัยจัดให้แก่
นักศึกษา
6.2.1 วิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า 15
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.2 วิชาที่ใช้เวลาปฏิ บตั ิทดลอง 2 ถึง 3 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ หรื อไม่น้อยกว่า 30
ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.3 วิชาที่ใช้เวลาฝึ กงาน หรื อฝึ กภาคสนาม(การฝึ กงานวิชาชี พ) 3 ถึ ง 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อ ตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หมวด 3
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้อ 7. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
7.1 คุณวุฒิ
7.1.1 ผูส้ มัครหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ต้องสําเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ
เทียบเท่า หรื อสําเร็ จการศึกษาประโยคอาชี วศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การหรื อที่ กระทรวงศึกษาธิ การ
รับรองวิทยฐานะ
7.1.2 ผูส้ มัครหลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องสําเร็ จการศึกษาจากระดับประโยควิชาชี พ
ชั้ นสู ง หรื อเที ย บเท่ า
หรื อระดับ อนุ ป ริ ญญาหรื อเที ย บเท่ า ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ
กระทรวงศึกษาธิ การรับรองวิทยฐานะ
7.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจ หรื อติดยาเสพติดและแพทย์มีความเห็นว่า
มีสุขภาพเหมาะสมที่เรี ยนได้
7.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
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การคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา

ข้อ 8. การคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย จะได้ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
หมวด 5
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต
ข้อ 9. การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต
นัก ศึ ก ษาทุ ก หลัก สู ต รสามารถเที ย บวิ ช าเรี ย นและโอนหน่ ว ยกิ ต จากการศึ ก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้นกั ศึกษาทุกคนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนได้
โดยเฉพาะการศึกษาในระบบจะเป็ นการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็ นสองประเภท คือการเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ
และการเข้าศึกษาปริ ญญาที่สอง ส่ วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการโอนความรู ้
และให้หน่วยกิตเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
9.1 การศึกษาในระบบ
การเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอเทียบโอน
1) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2) เป็ นหรื อเคยเป็ นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
3) ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกคัดชื่อออกหรื อถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจาก
ถูกลงโทษทางวินยั
9.1.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
1) เป็ นรายวิช าหรื อกลุ่ ม รายวิช าในหลัก สู ตรระดับ อุ ดมศึ ก ษาหรื อเที ย บเท่ า ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ หน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรับรอง
2) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้ อหาสาระครอบคลุ มไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
3) เป็ นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร ไม่ต่าํ กว่า C หรื อ แต้มระดับ
คะแนน 2.00 ระดับคะแนนตัวอักษร S หรื อเทียบเท่า
4) นักศึ กษาจะได้รับการเที ยบวิชาเรี ยนและโอนหน่ วยกิ ต ได้ไม่เกิ นสามในสี่
ของจํานวนหน่วยกิตรวมที่จะต้องศึกษาในแต่ละหลักสู ตร/ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
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5) นั ก ศึ ก ษาจะต้อ งใช้ เ วลาศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย โยนกเป็ นระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี การศึกษา
6) กรณี ที่มหาวิทยาลัยโยนกเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุ ญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสู ตรที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว
7) การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามการอนุ มตั ิของ
คณะกรรมการ สาขาวิชา/หลักสู ตร
8) การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average : CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้กระทําดังนี้
(1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการชื่ อวิชาและอักษรระดับ
คะแนน ที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
(2) การคิ ด คํา นวณแต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมและได้รั บ ปริ ญ ญาของ
มหาวิทยาลัย จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นาํ มาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ ย
สะสม
9.2 การเข้าศึกษาปริ ญญาที่สอง ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.2.1 คุณสมบัติของผูข้ อศึกษาปริ ญญาที่สอง
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2) เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียน หรื อ
ขัดขวางการศึกษา
3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
9.2.2 การขอศึกษาปริ ญญาที่สอง ต้องเป็ นสาขาวิชาหรื อปริ ญญาที่มีชื่อไม่เหมือนกับ
สาขาวิชาหรื อปริ ญญาเดิมที่สําเร็ จการศึกษามาแล้ว
9.2.3 ได้รับยกเว้นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเข้าหลักสู ตรปริ ญญาตรี ท่ี
เข้าศึกษาปริ ญญาที่สอง ในกรณี ที่คณะกรรมการวิชาการคณะที่นกั ศึกษาสังกัดพิจารณาแล้วเห็ นว่าผูเ้ ข้า
ศึกษาปริ ญญาที่สอง ยังขาดความรู ้ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ก็อาจกําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้
โดยให้นบั หน่วยกิตต่างหาก ไม่ถือเป็ นหน่วยกิตสะสม
9.2.4 ต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาเพิ่มเติมอีกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตร
9.2.5 รายวิชาใดที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริ ญญาเดิม จะได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนเพื่อใช้ในการกําหนดแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนไม่ได้ให้ตดั ออก
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9.2.6 รายวิ ช าที่ จ ะเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต สะสมได้ จะต้ อ งมี เ นื้ อ หาสาระครอบคลุ ม
ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนและมีผลการเรี ยนไม่น้อยกว่า C หรื อแต้มระดับคะแนน
2.00 เทียบเท่า
9.2.7 ระยะเวลาในการศึกษาปริ ญญาที่สอง นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาที่สอง
ไม่เกินสองเท่าของจํานวนเวลาที่กาํ หนดไว้ที่ตอ้ งศึกษาในหลักสู ตรตั้งแต่เริ่ มเรี ยนครั้งแรก
9.2.8 การแสดงผลการศึ ก ษาในใบแสดงผลการศึ กษา และการคิ ดคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้กระทําดังนี้
1) ระบุ ช่ื อสถาบันการศึ ก ษา/อุ ดมศึ ก ษาเดิ ม พร้ อมทั้ง ลงรายการชื่ อ วิช าและ
อักษรระดับคะแนน ที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
2) การคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้รับปริ ญญาของ
มหาวิทยาลัย จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
9.3 การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรื อการศึกษาตาม
อัธยาศัยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.3.1 เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แล้วสามารถเทียบ
ความรู ้เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรของคณะวิชาที่นกั ศึกษาสังกัด
9.3.2 การเทียบประสบการณ์จากการทํางานให้คาํ นึงถึงความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์
เป็ นหลัก
9.3.3 กรรมการวิชาการคณะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการประเมินวิชาในสังกัดของคณะวิชา
เพื่อการเทียบโอนความรู ้ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสิ นของการประเมินในแต่ละ
วิธี เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตโดยความเห็นชอบของรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการหรื อผูท้ ี่รองอธิ การบดีฝ่าย
วิชาการมอบหมาย
9.3.4 ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่าํ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรื อแต้มระดับ
คะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่า หรื อระดับคะแนนตัวอักษร S ให้บนั ทึกผลการเรี ยนตามวิธีการประเมิน โดย
CS : หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
CE : หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Exam)
CT : หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)
CP : หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio)
และการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อการสําเร็ จการศึกษาจะคํานวณ
เฉพาะผลการศึกษาและวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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9.3.5 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลา
ไม่ น้ อยกว่า หนึ่ งปี การศึ ก ษา และมหาวิ ท ยาลัย จะรั บ เที ย บโอนหน่ วยกิ ตไม่ เกิ นสามในสี่ ข องจํา นวน
หน่วยกิตรวมของที่จะต้องศึกษาในแต่ละหลักสู ตร/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยโยนก
9.3.6 กรณี ที่มหาวิทยาลัยโยนกเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึ กษาเข้าศึ กษาได้
ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุ ญาตให้มีนักศึ กษาเรี ยนอยู่ตามหลักสู ตรที่ ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว
9.3.7 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้กระทําดังนี้
1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการชื่อวิชาและ
อักษรระดับคะแนน ที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
2) การคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้รับปริ ญญาของ
มหาวิทยาลัย จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
หมวด 6
การขึน้ ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 10. การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
ข้อ 11. การลงทะเบียน
การลงทะเบียน หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชา และ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของ
มหาวิทยาลัย
11.1 การลงทะเบียนรายวิชา
11.1.1 มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาค
การศึกษาให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษานั้น ๆ
11.1.2 การลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึ กษา
อาจารย์ป ระจํา วิ ช า และคณบดี ที่ นัก ศึ ก ษาสั ง กัด ในเอกสารลงทะเบี ย น ถ้า มี วิ ช าใดที่ ต้องศึ ก ษาก่ อ น
(Prerequisite) ซึ่ งได้กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อนและสอบวิชาที่ตอ้ ง
ศึกษาก่อนให้ได้ หรื อได้รับอนุมตั ิจากคณบดีเป็ นกรณี พิเศษ จึงจะมีสิทธิ ลงทะเบียนวิชานั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่
นับเป็ นหน่วยกิตลงทะเบียน
11.1.3 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนด
พร้อมทั้งชําระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรี ยนหลังวันที่มหาวิทยาลัย
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กําหนดไว้ ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพิ่มดังนี้ ลงทะเบียนช้ากว่าวันที่กาํ หนดวันละ 200 บาท การเสี ย
ค่าปรับในการลงทะเบียนช้า ให้นบั วันหยุดต่อเนื่ องรวมกันด้วย นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่
กําหนดจะไม่มีสิทธิ เข้าเรี ยนในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นในกรณี นกั ศึกษามีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยให้ขออนุ มตั ิ
ลงทะเบียนเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดี
11.1.4 ในภาคการศึ ก ษาใด หากนัก ศึ ก ษาไม่ ไ ด้ล งทะเบี ย นเรี ย นจะต้องขอลาพัก
การศึ กษาสําหรับภาคนั้น โดยทําหนังสื อขอลาพักต่อสํานักทะเบี ยนและประมวลผล และจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนี ยมเพื่อรักษาสถานภาพภายในสามสิ บวันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิ บตั ิดงั กล่าว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจากทะเบียนนักศึกษา
11.1.5 กรณี ที่นกั ศึกษาได้รับผลการเรี ยนเป็ นอักษร IP และไม่มีรายวิชาที่จะ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไป ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
11.1.6 จํานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาจะลงทะเบียน ให้กระทําตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่ต่าํ กว่า 9 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ลงทะเบียนได้ไม่ต่าํ กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วย
กิต ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิตใน
แต่ละภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา
2) นักศึกษาอาจลงทะเบียนตํ่ากว่าหรื อมากกว่าจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดใน
ข้อ 11.1.6 ได้เฉพาะกรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนภาคสุ ดท้ายที่จะจบหลักสู ตร หรื อได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
3) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี การศึกษาแรก ต้องลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1
ตามจํานวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่มีการเพิ่มวิชาเรี ยน ยกเว้นการขอเพิกถอนวิชา
11.1.7 การลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิตรวมจํานวนหน่วยกิต
ตามหลักสู ตร (Visitor)
1) ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิต (Visitor)
ได้โดยต้องชําระค่าหน่วยกิตตามปกติและได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
2) การเรี ยนวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่ วยกิต ไม่บงั คับให้เข้าสอบและไม่มี
ผลการเรี ยน แจ้งการบันทึกรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษ ในช่องผลการเรี ยนจะบันทึกสัญลักษณ์ “V” เฉพาะ
ผูท้ ี่มีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของวิชานั้น
3) มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้บุคคลภายนอกเข้าเรี ยนบางวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่
นับหน่ วยกิ ตได้ เมื่อได้รับอนุ มตั ิจากอธิ การบดีและจะต้องเสี ยค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนี ยมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย
11.2 การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ล งทะเบี ย นรายวิ ช าใด ๆ แต่ใ นภาคการศึ ก ษานั้น ประสงค์ท่ี จ ะใช้
บริ การของมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า หรื อกิจกรรมอื่นใด ให้ดาํ เนิ นการลงทะเบียนการใช้บริ การ
และชําระค่ารุ งการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 7
การขอเพิม่ วิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา
ข้อ 12. การขอเพิ่ม การขอลด และการขอเพิกถอนวิชา
12.1 การขอเพิ่ม การขอลดรายวิชาให้กระทํา ภายใน 1 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อภายใน 3 วันนับจากวันเปิ ดภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุ มตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งรายวิชาที่ขอลด
นั้นจะไม่บนั ทึกในใบรายงานผลการศึกษา และนักศึกษามีสิทธิ์ ได้รับค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน
12.2 การขอเพิกถอนวิชา จะกระทําได้ก่อนสอบปลายภาค 4 สัปดาห์สาํ หรับภาค
การศึกษาปกติ และก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์สาํ หรับภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะบันทึก
สัญลักษณ์ “ W “ ในใบรายงานผลการศึกษา
12.3 การขอเพิกถอนวิชาภายหลังระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
12.3.1 กรณี นกั ศึกษาไม่เจ็บป่ วยจะต้องทําคําร้องขออนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษจาก
คณบดี ถ้าไม่ได้รับอนุมตั ินกั ศึกษาต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป การขอเพิกถอนในกรณี น้ ีตอ้ งกระทําก่อนการ
สอบปลายภาค
12.3.2 กรณี นกั ศึกษาเจ็บป่ วยในวันที่มีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได้ตอ้ ง
มีใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็ นหลักฐานและได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
12.4 การขอเพิ่ม การขอลดรายวิชาใด ๆ ต้องไม่ขดั กับจํานวนหน่วยกิต ตามข้อ 11.1.6
หมวด 8
ค่ าเล่ าเรียน และการขอคืนค่ าเล่ าเรียน
ข้อ 13. ค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ ง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14. การขอคืนค่าเล่าเรี ยน
นักศึกษาที่ขอลดวิชาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา
ปกติ หรื อ ภายใน 3 วันของภาคฤดูร้อน มีสิทธิ ที่จะขอคืนค่าหน่วยกิตวิชานั้น
หมวด 9
ระยะเวลาการศึกษา

ข้อ 15. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาต้องมีกาํ หนดระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ดงั นี้
นักศึกษาเต็มเวลา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี การศึกษา
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4ปี ) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี การศึกษา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา
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การวัดและการประเมินผลการศึกษา

ข้อ 16. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษารายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ในทุกภาค
การศึกษา การวัดผลการศึกษาอาจกระทําโดยการสอบ หรื อวิธีอื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด
16.2 การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค
หากไม่เข้าสอบให้ถือว่าสอบตกในครั้งนั้น ผูท้ ี่ขาดสอบจะต้องแจ้งเหตุที่ขาดสอบพร้อมหลักฐานต่อสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล โดยเร็ วที่สุดเพื่อสํานักทะเบียนและประมวลผล จะทํารายงานเสนอต่อคณบดี
ต่อไป
16.3 นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบวิชาใด จะต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรี ยนทั้งหมดในวิชานั้น ทั้งนี้ยกเว้นในวิชาที่คณบดีได้ประกาศไว้ก่อนว่าจะไม่คิดเวลาศึกษาในวิชานั้น
ข้อ 17. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็ นแต้มระดับคะแนน หรื อระดับ
คะแนนตัวอักษร และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
17.1 แต้มระดับคะแนน มี 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
แต้มระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
3.00
B
ดี (Good)
+
C
ดีพอใช้ 3(Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
F
ตก (Fail)
0.00
17.2 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
W
ขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุ มตั ิ และไม่ได้รับหน่วยกิต (Withdraw)
IP
ยังไม่มีการวัดผล เนื่ องจากยังมีการเรี ยนการสอนอยู่ (In-Progress)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยูใ่ นระหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete)
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- 296 การลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟังเป็ นพิเศษ โดยไม่มี
หน่วยกิตและการวัดผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
(Visitor)
การเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านในวิชานั้น (Satisfactory)
การเรี ยนไม่เป็ นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานั้น (Unsatisfactory)
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ( Credits from Standardized Tests)
หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Exam)
หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่น
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)
หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน ( Credits from Portfolio)

17.3 การให้ระดับคะแนน A , B+, B , C+, C หรื อ D+, D และ F จะกระทําได้ดงั นี้
17.3.1 นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรื อ มีผลการเรี ยนที่ประเมินได้เป็ นระดับคะแนน
17.3.2 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
17.4 การให้ระดับคะแนน F จะกระทําได้ดงั ต่อไปนี้
17.4.1 นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
17.4.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
17.4.3 นักศึกษาไม่มีสิทธิ เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเ รี ยนไม่ถึงร้อยละ 80 ในวิชานั้น
17.4.4 นักศึกษาทุจริ ตในการสอบ และได้รับการตัดสิ นให้สอบตก
17.4.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็ น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ทาํ การเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I ภายในเวลาที่กาํ หนด
17.5 การให้สัญลักษณ์ W จะกระทําได้เฉพาะวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และ
นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้ขอเพิกถอนวิชานั้นภายในเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 12.2
17.6 การให้สัญลักษณ์ I ในวิชาใดจะกระทําได้ดงั ต่อไปนี้
17.6.1 นักศึกษามีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้สอบและระหว่างสอบ เช่น
การเจ็บป่ วยและได้รับอนุ ญาตให้ลาป่ วยได้ ฯลฯ หรื ออาจารย์ผสู ้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้
รอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายังทํางานหรื อส่ วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
17.6.2 การเปลี่ ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็ นระดับคะแนนที่เหมาะสมกับคุ ณภาพของ
การสอบ และ/หรื องานให้กระทํา เมื่อนักศึ กษาทําการสอบ และ/หรื อ ทํางานครบถ้วนตามกําหนดแล้ว
ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็ จสิ้ นภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนถัดไป หากพ้นกําหนดนี้จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I
เป็ น F โดยอัตโนมัติ
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17.7 การให้และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสัญลักษณ์ V จะกระทําดังนี้
17.7.1 นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟังซึ่งจะได้รับสัญลักษณ์ V
และต้องชําระค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนวิชาเรี ยนปกติ
17.7.2 วิชาที่ลงทะเบียนโดยได้รับสัญลักษณ์ V ต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้า
สาขาวิชา
17.7.3 นักศึกษาจะใช้วชิ าที่เรี ยนโดยได้รับสัญลักษณ์ V เป็ นวิชาบังคับก่อนของ
รายวิชาต่อเนื่ องไม่ได้
17.7.4 มหาวิทยาลัยจะไม่นบั หน่วยกิต ในการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้รับ
สัญลักษณ์ V และจะไม่บนั ทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยต้องใช้เวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรี ยนทั้งหมด
17.8 การให้ระดับคะแนน S และ U กระทําในกรณี ดงั ดังต่อไปนี้
17.8.1 นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรื อ มีผลการเรี ยนที่ประเมินได้
17.8.2 อักษร S เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาสอบได้
17.8.3 อักษร U เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงว่านักศึกษาสอบตก
17.8.4 นักศึกษาที่ได้รับอักษร U ในกระบวนวิชาที่บงั คับจะต้องลงทะเบียนในรายวิชา
นั้นซํ้าอีก
17.8.5 การให้สัญลักษณ์ S หรื อ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่สมควร
ประเมินผลการศึกษาเป็ นแต้มระดับคะแนน
17.9 การให้สัญลักษณ์ IP จะกระทําได้ในรายวิชาที่ยงั มีการเรี ยนการสอนอยู่ ยังไม่มีการ
วัดและประมวลผล สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงานในรายวิชานั้นสิ้ นสุ ด และมี
การประเมินผลการศึกษาเป็ นแต้มระดับคะแนน หรื อสัญลักษณ์ S หรื อ U ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่เกินวัน
สุ ดท้ายของกําหนดสอบปลายภาคการศึกษาภายใน 2 การศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัย
จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ IP ให้เป็ นระดับคะแนน F หรื อ U
17.10 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
(Grade Point Average , GPA)
17.11 สัญลักษณ์ CE , CP , CS และ CT ใช้เฉพาะรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ได้รับ
การเทียบโอนผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ
17.12 การนับหน่วยกิตสะสม เพื่อสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
17.12.1 รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ระดับคะแนนตัวอักษร A , B+ , B , C+ , C , D+ , D
หรื อ S , CE , CP , CS และ CT เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็ นหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็ จ
การศึกษา
17.12.2 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นบั หน่วยกิต
สะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นบั เฉพาะครั้งที่นกั ศึกษาสอบผ่าน
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ข้อ 18. การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
18.1 การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ให้กระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละ
ภาคการศึกษา
18.2 การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้นบั เฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยน
และสอบตามหลักสู ตร และเป็ นวิชาที่มีการวัดผลและได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+ , C , D+ , D หรื อ F
18.3 นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นไป หรื อ ได้สัญลักษณ์ S ถือว่าสอบได้ใน
รายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชา กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
18.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซํ้าได้เฉพาะในรายวิชาที่มีผลการเรี ยนตํ่ากว่า C โดยใน
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาซํ้าจะนําหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนที่ได้มาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมทุกครั้ง
18.5 การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคนใช้วธิ ี ดงั นี้
18.5.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average) คํานวณโดยใช้
ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารด้วยผลรวม
ของหน่วยกิตทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น
18.5.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ( Cumulative Grade Point Average) คํานวณ
โดยใช้ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด หารด้วย
ผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้คิด
ทุกครั้ง
18.5.3 การคํานวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะ
ใช้จุดทศนิยมสองตําแหน่งโดยปั ดเศษทิ้งไปในทุกกรณี
18.6 การบันทึกผลการเรี ยน
18.6.1 ใบรายงานผลการเรี ยนประจําภาค (Grade Report) มีการบันทึกผลการเรี ยน
ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยน
18.6.2 ใบรายงานผลการเรี ยนรวม (Transcript) มีการบันทึกผลการเรี ยนทุกรายวิชา
ที่มีการลงทะเบี ยนเรี ยน กรณี ที่มีการลงทะเบียนซํ้าให้บนั ทึ กทุ กรายวิชาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยน และคํานวณ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
18.7 สําหรับกรณี ที่นกั ศึกษาสอบตก จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
18.7.1 นัก ศึ ก ษาที่ ส อบตกได้รับ ระดับ คะแนน F ในวิชาที่ ไ ม่ใ ช่ วิชาเลื อกต้อง
ลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นซํ้า
18.7.2 นักศึ กษาที่ สอบตกได้รับระดับคะแนน F ในวิชาเลื อก อาจจะลงทะเบียน
เรี ยนวิชานั้นซํ้าอีก หรื อเลือกรายวิชาอื่นแทนได้
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18.8 เมื่อนักศึกษาสอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบทุกวิชาตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแล้ว ได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 นักศึกษาอาจจะเรี ยนเพิม่ เติมเพื่อให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนนได้ โดยวิธีการดังนี้
18.8.1 ลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นที่ยงั ไม่เคยเรี ยนและมีอยูใ่ นหลักสู ตรโดย
ได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
18.8.2 เรี ยนซํ้าในบางรายวิชาซึ่ ง นักศึกษาเคยเรี ยนมาแล้วรายวิชาที่ขอเรี ยนซํ้าต้องได้
ระดับคะแนน ตํ่ากว่า C
18.8.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นาํ จํานวนหน่วยกิตและ
แต้มระดับคะแนนที่ได้ จากการสอบทุกครั้งไปใช้ในการคํานวณคะแนนสะสมเฉลี่ย
หมวด 11
การจําแนกสภาพนักศึกษา และการพ้ นสภาพนักศึกษา
ข้อ 19. การจําแนกสภาพนักศึกษาและฐานะนักศึกษา
19.1 การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้
ยกเว้นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาเป็ นปี แรก การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาที่สอง
นับตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษา สําหรับภาคฤดูร้อนให้นาํ ผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่
นักศึกษาผูน้ ้ นั ลงทะเบียนศึกษา เพื่อจําแนกสภาพนักศึกษา สภาพนักศึกษามี 2 ประเภทคือ
19.1.1 นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่าํ กว่า 2.00
19.1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตํ่ากว่า 2.00
19.2 ฐานะนักศึกษา การจําแนกฐานะชั้นปี ของนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้ นสุ ดแต่ละปี
การศึกษาตามเกณฑ์ ดังนี้
19.2.1 นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ได้แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต
19.2.2 นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ได้แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ต้ งั แต่ 36 หน่วยกิตขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 72 หน่วยกิต
19.2.3 นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ได้แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ต้ งั แต่ 72 หน่วยกิตขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 108 หน่วยกิต
19.2.4 นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ได้แก่นกั ศึกษาที่สอบได้ต้ งั แต่ 108 หน่วยกิตขึ้นไป
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ข้อ 20. การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาด้วยเหตุผลต่อไปนี้
20.1 ตาย
20.2 ลาออก
20.3 โอนไปเป็ นนักศึกษาสถาบันอื่น
20.4 ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็ นนักศึกษาตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 7
20.5 ไม่มาลงทะเบียนเรี ยนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในข้อ 11.1.4
20.6 มีความประพฤติไม่สมควรเป็ นนักศึกษา หรื อกระทําการอันก่อให้เกิดความเสื่ อม
เสี ยแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่ อจากทะเบียนนักศึกษา
20.7 มีผลการศึกษาอย่างหนึ่ งอย่างใดต่อไปนี้
20.7.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 ยกเว้นภาค การศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
20.7.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกันโดยเริ่ ม
นับจากภาคการศึกษาที่สองที่เข้าศึกษาเป็ นต้นไป
20.8 ไม่สามารถเรี ยนสําเร็ จภายในระยะเวลาการศึกษาสู งสุ ดที่กาํ หนดในหลักสู ตร
นับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชานั้น ๆ
20.9 เรี ยนจบครบตามหลักสู ตรและได้รับปริ ญญา
หมวด 12
การลา
ข้อ 21. การลา
21.1 การลาป่ วย
นักศึกษาผูใ้ ดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนหรื อ
กําหนดการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาได้ ให้ยนื่ ใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา
แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผสู ้ อน
ในกรณี ที่นกั ศึกษาป่ วยติดต่อกัน 7 วันขึ้นไป ให้ยนื่ ใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง
21.2 การลากิจ
นักศึกษาผูใ้ ดมีกิจจําเป็ น ไม่สามารถเข้าร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผน
หรื อกําหนดการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาได้ ให้ยนื่ ใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่
ปรึ กษาแล้ว นําไปขออนุ ญาตต่ออาจารย์ผสู ้ อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยืน่ ใบลาล่วงหน้าได้
ให้ยนื่ วันแรกที่เข้าชั้นเรี ยน
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21.3 การลาพักการศึกษา
21.3.1 นักศึกษาที่มีความจําเป็ นจะขอลาพักการศึกษา อาจจะยืน่ คําร้องขอลาพัก
การศึกษาต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
1) เจ็บป่ วยจนต้องรักษาพยาบาลตัวเป็ นเวลานานตามคําสั่งแพทย์ โดยมี
ใบรับรองแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง
2) มีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วสมควรให้ลาพักการศึกษา
ได้
3) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรื อทุนอื่นใดซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
21.3.2 นักศึกษาที่มีความจําเป็ นส่ วนตัวอาจยืน่ คําร้องขอลาพักการศึกษาได้ ถ้ามี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1) ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2) มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 2.00
3) ระหว่างที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษา
สภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
4) ในการลาพักครั้งหนึ่ง ๆ นักศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกันไม่ได้
5) นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นบั ระยะเวลาที่ลาพักอยู่
ในระยะเวลาการศึกษา ด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่ องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร และกรณี ตามข้อ
19.1.3
6) นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้อง
รายงานตัวต่อสํานักทะเบียนและประมวลผลก่อนที่จะลงทะเบียนเรี ยนต่อไป
21.3.3 หากเป็ นการลาพักในภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
1) ถ้าการลาพักอยูใ่ นระหว่าง 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ
2 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน วิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดจะไม่บนั ทึกในรายงานผลการเรี ยน แต่ถา้ การ
ลาพักภายหลังเวลาที่กาํ หนดรายวิชาที่ลงทะเบียนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา
2) ถ้าการลาพักภายหลัง 4 สัปดาห์ แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ 2
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน วิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการ
เรี ยน
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การย้ ายคณะ หรือ เปลีย่ นสาขาวิชา

ข้อ 22. การย้ายคณะ หรื อเปลี่ยนสาขาวิชา
22.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ หรื อเปลี่ ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนิ นการเสร็ จสิ้ นก่อนการ
ลงทะเบียนประจําภาคการศึกษานั้น
22.2 นักศึกษาที่ยา้ ยคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่กาํ หนด
22.3 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะ หรื อ สาขาวิชา จะมีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม
คณะหรื อสาขาวิช าใหม่ของนัก ศึ กษา จะโอนผลการศึ ก ษาเดิ มมาทั้ง หมดโดยไม่เปลี่ ย นแปลง และการ
คํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นาํ ผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชามาใช้ในการคํานวณด้วย แต่การคิด
หน่วยกิตสะสมตามหลักสู ตรใหม่ให้นบั เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสู ตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น
หมวด 14
นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
ข้อ 23. นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
23.1 นัก ศึ ก ษาที่ ก ระทํา ผิ ด ระเบี ย บการสอบกลางภาค หรื อการสอบปลายภาค ซึ่ ง
คณะกรรมการสอบพิจารณาว่าเป็ นความผิดทุจริ ตหรื อส่ อเจตนาทุจริ ต ให้ลงโทษนักศึกษาผูก้ ระทําผิดโดย
ตัดสิ ทธิสอบและบันทึก F ในวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ ส่ วนวิชาอื่นที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้าเป็ น
วิชาที่ยงั ไม่ได้สอบก็ให้ดาํ เนิ นการสอบตามปกติ และให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริ ง
23.2 ให้อธิ การบดีส่ังพักการศึกษาผูก้ ระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเป็ นอย่างน้อย การสั่ง
พักการศึกษาให้เริ่ มในภาคการศึกษาปกติถดั ไป หากภาคที่ถดั จากภาคการศึกษาที่กระทําผิดเป็ นภาคฤดูร้อน
ให้ส่ัง พัก ภาคฤดู ร้ อนรวมไปด้วย โดยให้นับ เฉพาะภาคการศึ ก ษาปกติ ใ นการคิ ด สภาพนัก ศึ ก ษาและ
ระยะเวลาการศึกษา เมื่อนักศึกษาจะกลับเข้ามาศึกษาตามปกติ จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพให้ครบถ้วน
23.3 ถ้าเป็ นความผิดประเภททุจริ ตขั้นร้ ายแรง ให้สภามหาวิทยาลัยเป็ นผูส้ ่ังให้พน้ สภาพ
จากการเป็ นนักศึกษา
หมวด 15
การสํ าเร็จการศึกษา
ข้อ 22. การสําเร็ จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาและได้รับการเสนอให้ได้รับปริ ญญาตรี ต้องเรี ยนได้ครบจํานวน
หน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา และสอบไล่ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่าํ กว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน

คูมือการศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่ ปการศึกษา 2557

Nation University

- 303 -

ข้อ 23. การให้อนุปริ ญญา
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา และได้รับการเสนอให้ได้รับอนุ ปริ ญญาจะต้องมีผลการศึกษา
ดังนี้

23.1 นักศึกษาต้องศึกษาได้ครบจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และข้อกําหนด
ของแต่ละสาขา และ สอบไล่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 แต่ไม่นอ้ ยกว่า 1.75 จากระดับ
คะแนน 4 แต้ม
23.2 นักศึกษาหลักสู ตรต่อเนื่อง หรื อ เทียบเท่า ไม่มีสิทธิ์ ได้รับอนุปริ ญญา
ข้อ 24. การให้ปริ ญญา
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดคุ ณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิต ปริ ญญาบัณฑิ ตเกี ยรติ
นิยมอันดับหนึ่ง และปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ดังนี้
24.1 สิ ทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิ ต นักศึกษาที่สําเร็ จการศึ กษา และได้รับการเสนอให้ได้
ปริ ญญาบัณฑิต จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
24.1.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสู ตร และเงื่อนไขของหลักสู ตรที่กาํ หนดไว้
24.1.2 ใช้เวลาในการศึกษาดังนี้
นักศึกษาเต็มเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสู ตร 4 ปี และ
4 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสู ตรต่อเนื่ อง ทั้งนี้ไม่นบั ระยะเวลาพักการศึกษาด้วยสาเหตุใด ๆ
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 14 ภาคการศึกษา สําหรับ
หลักสู ตร 4 ปี และ 8 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสู ตรต่อเนื่อง
24.1.3 สอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมตลอดหลักสู ตรไม่ต่าํ กว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน
24.1.4 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิ์ศรี แห่งปริ ญญานั้น
24.2 ผูม้ ีสิทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับ
สอง ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
24.2.1 มีคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิตตามข้อ 24.1
24.2.2 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่มีรายวิชา
ใดที่เคยเรี ยนและได้สัญลักษณ์ F จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
24.2.3 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 – 3.49 และไม่มีรายวิชาใด
ที่เคยเรี ยนและได้สัญลักษณ์ F จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
24.2.4 มีจาํ นวนหน่วยกิตที่ขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตไม่เกิน ร้อยละ 20
ของจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร
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ข้อ 25. การให้เกียรติบตั รแก่ผเู ้ รี ยนดี
ให้สํานักทะเบี ยนและประมวลผลเสนอชื่ อนักศึ กษาที่ เรี ยนดี ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับ
เกียรติบตั รเรี ยนดีประจําปี ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
25.1 เกียรติบตั รเรี ยนดีโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดตลอดหลักสู ตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ ได้รับเกียรติบตั ร จะต้องใช้เวลาเรี ยนภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
ในแผนการศึกษา โดยไม่นบั รวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุ ญาตให้พกั การศึกษา ไม่เคยได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร F หรื อ U ในรายวิชาใด และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสู งสุ ดตลอดหลักสู ตรของแต่ละ
สาขาวิชา ทั้งนี้ตอ้ งมีคุณสมบัติไม่ขดั กับข้อ 24.2.1
25.2 เกียรติบตั รเรี ยนดีประจําปี
นักศึ กษาที่ มีสิทธิ์ ได้รับเกี ยรติ บตั รเรี ยนดี ประจําปี ต้องลงทะเบี ยนเรี ยนสองภาค
การศึกษาปกติในปี การศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เว้นแต่ในปี การศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรี ยน
ตามที่ กาํ หนดไว้ในแผนการศึ กษาของหลักสู ตร ในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ ตอ้ งไม่เคยได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร F หรื อ U ในปี การศึกษานั้น และมีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
หมวด 16
บทเฉพาะกาล
ข้อ 26. ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้วย “ระเบียบวิทยาลัยโยนกว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2531 ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ. 2547” สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี การศึกษา 2552
จนกว่า จะสําเร็ จการศึกษา

ทั้งนี้ต้งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

(ลงนาม) พลเอก
(ธงชัย เกื้อสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง แนวปฏิบัตวิ ่ าด้ วยการสอบ

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

เพื่อให้การดําเนินการสอบของนักศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควร
กําหนดแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการสอบ ดังนี้
1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถกู ต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเนชัน่ ว่าด้วยเครื่ องแต่งกายนักศึกษา
2. นักศึกษาต้องนําบัตรประจําตัวนักศึกษาไปแสดงทุกครั้ง กรณี ไม่มีบตั รประจําตัวนักศึกษา นักศึกษาสามารถใช้
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนได้ นักศึกษาที่ไม่มีบตั รประจําตัวนักศึกษา หรื อบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
กรรมการคุมสอบไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. นักศึกษาที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่ มดําเนินการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ และไม่
อนุญาตให้นกั ศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที นับตั้งแต่กาํ หนดเวลาเริ่ มการสอบ
4. นักศึกษาต้องนัง่ สอบตามเลขที่นงั่ ที่กรรมการคุมสอบจัดไว้ให้
5. นักศึกษาต้องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการสอบอย่างเคร่ งครัดและลงลายมือชื่อเข้าสอบ และรับทราบแนว
ปฏิบตั ิวา่ ด้วยการสอบ
6. นักศึกษาจะต้อง ไม่นาํ ตํารา หนังสื อ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ช่วยคิดคํานวณหรื อวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปใน
ห้องสอบ เว้นแต่กรรมการคุมสอบอนุญาตตามที่อาจารย์ประจําวิชากําหนดในข้อสอบ กรณี ที่นกั ศึกษานํา
โทรศัพท์มือถือ หรื อเครื่ องมือติดต่อสื่ อสารมาด้วย จะต้องปิ ดเครื่ องและวางไว้ในที่ที่กรรมการคุมสอบกําหนด
นักศึกษาที่ฝ่าฝื นถือว่าส่อทุจริ ตในการสอบ
7. กรณี ที่นกั ศึกษานําตํารา หนังสื อ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ช่วยคิดคํานวณ วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ โทรศัพท์มือถือ
หรื อเครื่ องมือติดต่อสื่ อสารเข้าไปในห้องสอบและใช้ในการสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าทุจริ ตในการสอบ
8. ในระหว่างการสอบ ห้ามนักศึกษาพูดหรื อส่งสัญญาณกับผูอ้ ื่น ดูหรื อคัดลอกคําตอบจากผูอ้ ื่น หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นดู
หรื อคัดลอกคําตอบของตน หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้สอบถามจากกรรมการคุมสอบ นักศึกษาที่
ฝ่ าฝื นถือว่าทุจริ ตในการสอบ
9. นักศึกษาที่กระทําการอันส่อทุจริ ตในการสอบ หรื อทุจริ ตในการสอบรายวิชาใด จะได้รับผลการเรี ยน F ใน
รายวิชานั้น และพักการเรี ยน 1 ภาคการศึกษา
10. ให้ยกเลิกประกาศหรื อแนวปฏิบตั ิใดที่ขดั แย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2556

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม)
อธิการบดี
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ประกาศ มหาวิทยาลัยเนชั่ น
เรื่อง หลักเกณฑ์ การทดสอบความเชี่ ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
........................................
เพื่อให้การทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกหลักสู ตรเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากลและมีประสิ ทธิ ภาพ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑ์ การทดสอบความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ดังนี้
1. ประกาศนี้ เ รี ย กว่า “ประกาศมหาวิ ท ยาลัย เนชั่น เรื่ อง หลักเกณฑ์ก ารทดสอบความเชี่ ย วชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)”
2. ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
3. นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทุกหลักสูตร จะต้องสอบได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 70
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
4. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสื อรับรองผลการสอบเมื่อนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
5. แนวปฎิบตั ิการทดสอบความเชี่ ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) ให้ถือปฏิบตั ิ
ดังนี้
5.1 มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการทดสอบความเชี่ ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency
Test) ทุกภาคการศึกษา โดยกําหนดวันสอบพร้อมกับการสอบปลายภาค ของแต่ละภาคการศึกษา
5.2ในกรณี ที่นกั ศึ กษาสอบไม่ผ่านนักศึกษาจะต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบ โดยมุ่งที่จะพัฒนาผล
ของการสอบในแต่ละครั้ง
5.3 ในกรณี ที่นกั ศึกษาจะสําเร็ จการศึ กษาและยังไม่ผ่านการทดสอบ นักศึกษาสามารถแสดงผลการ
เรี ยนรู ้ หรื อความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรื อ พัฒนาการของการเรี ยนรู ้ จาก
5.3.1 ผลการทดสอบจากข้อสอบมาตรฐานที่ สอบโดยสถาบันการศึ กษาอื่น ที่ มีการแสดงผล
คะแนนเทียบเท่ากับคะแนน TOEFL หรื อ IELTS หรื อ TOEIC ได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่า
ที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
1) ผลการทดสอบ Paper based TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 400 หรื อ
2) ผลการทดสอบ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 4.0 หรื อ
3) ผลการทดสอบ TOEIC ไม่นอ้ ยกว่า 625 หรื อ
5.3.2 Portfolio ที่แสดงการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ หรื อ
5.3.3 หลักฐานแสดงการผ่านการศึกษา อบรม ภาษาอังกฤษ หรื อ

มหาวิทยาลัยเนชัน่ 444 ถ.วชิ ราวุธดําเนิ น ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5426-5170-6 โทรสาร 0-5426-5184 http://nation-u.com
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5.3.4 หลักฐานที่แสดงถึงการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ โดยการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม ด้วยตนเอง
5.4 นักศึกษาสามารถยื่นผลการเรี ยนรู ้ตามข้อ 5.3.1 – 5.3.4 ได้ ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริ ยะธรรม)
อธิ การบดี
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การทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test)
เนื่ องจากทางมหาวิ ทยาลั ย ได มีน โยบายการจั ดการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ นักศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี เพื่อดูพัฒนาการในดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดสอบปละ 2 ครั้ง
ในวั น สุ ด ท า ยของการสอบปลายภาค ของแต ล ะภาคการศึ ก ษา หรื อ ตามปฏิ ทิ น การศึ ก ษากํ า หนด ซึ่ ง
รายละเอียด และเกณฑในการทดสอบ progress test มีดังนี้
ขอสอบ
ขอสอบแบงเปนเปน 2 สวน สวนของการฟง (Listening) และ การอาน (Reading)
Listening แบงเปน 100 ขอ และ Reading 100 ขอ รวมเปน 200 ขอ ใชเวลาสอบทั้งสิ้น 2 ชม.
รายละเอียดแตละสวนขอสอบมีดังนี้
Section 1 (45 minutes)

Section 2 (75 minutes)

Listening Comprehension
Part 1: Photographs
10
Part 2: Question-Response
30
Part 3: Conversations
30
Part 4: Talks
30
Reading
Part 5: Incomplete Sentences
40
Part 6: Text Completion
12
Part 7: Reading Comprehension
-Single passages
28
- Double passages
20
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ตารางคะแนน (Adapted from Oxford University Press)
No. of
Converted Score
item
Correct
Listening Reading
Items
0
5
5
1
5
5
2
5
5
3
5
5
4
5
5
5
5
5
6
10
5
7
20
5
8
30
5
9
40
5
10
45
10
11
50
15
12
55
20
13
60
25
14
65
30
15
70
35
16
75
40
17
80
45
18
85
50
19
90
60
20
95
70
21
100
80
22
105
90
23
110
100
24
115
110
25
120
120

No. of
No. of
No. of
Converted Score
Converted Score
Converted Score
item
item
item
Correct
Correct
Correct
Listening Reading
Listening Reading
Listening Reading
Items
Items
Items

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

125
130
140
150
160
170
180
185
190
200
210
220
225
230
235
240
240
245
245
250
250
255
255
260
260

125
130
140
145
150
155
160
170
180
190
200
210
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

265
270
274
280
285
290
300
305
310
315
320
325
330
340
345
350
360
365
370
380
385
390
395
400
405

285
290
295
300
305
310
310
315
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

410
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
480
485
490
490
495
495
495
495
495
495
495

400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
495
495
495
495
495

คะแนนรวมทั้งสิ้น 990 คะแนน แบงเปน 8 Levels โดยสัดสวนคะแนนคิดเปน 100 % ดังตอไปนี้
English Progress Test (ตามเกณฑ)
ตัวอยาง
คะแนน
คะแนน
การคิดคะแนนเปรียบเทียบระดับ (Level)
ระดับ
ต่ําสุด (%) สูงสุด (%)
Listening 30 items =
160 points
0
19
Level 1
Reading 61 items
=
325 points
20
29
Level 2
รวมคะแนน =
485 points
30
40
50
60
70
80

39
49
59
69
79
100

Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
Level 8
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ระเบียบการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test)
1. นักศึกษาทุกคนตองทําการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ตลอด
หลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดทดสอบทุกสิ้นภาคการศึกษา รวมปการศึกษาละ 2 ครัง้
2. นักศึกษาทานใดหากสอบถึงระดับ 7 จะถือวาผาน (Pass with distinction) เปนผลใหนักศึกษา
ทานนั้นไมตองทําการทดสอบอีกโดยไมมีเงื่อนไข
3. เหตุผลหลักในการสอบ Progress test คือการดูพัฒนาการ ดังนั้นหากทั้ง 8 ครั้ง นักศึกษาสอบ
ไมผานถือวาไมผิดหลักการ แตตองมีพัฒนาการในการสอบทุกครั้ง หากผลรวมของทั้ง 8 ครั้ง ไมมีพัฒนาการ
กอนจบหลักสูตรนักศึกษาตองเขาอบรมการเรียนภาษาและมีผลสอบยืนยัน หรือใบรับรองวาผานหลักสูตร
นั้นๆ จํานวนชั่วโมงหลักสูตรที่เขาอบรมอยางนอย 45 ชม.
4. หากนักศึกษาขาดสอบในแตละครั้งตองนําใบรับรองการอบรม หรือใบผานหลักสูตรการอบรม
นั้นๆมายื่นเพื่อทดแทนการขาดสอบ จํานวนชั่วโมงการอบรมอยางนอย 45 ชม. ซึ่งจํานวนการอบรม 45 ชม.
ในการอบรม ทดแทนการขาดสอบได 1 ครั้ง หรือสามารถนําผลทดสอบภาษาอื่นๆ มายื่นได (ดูขอ 7และ 8)
5. ใบประกาศการอบรมหรือใบรับรองการอบรม สามารถรวมชั่วโมงได ในกรณีที่การอบรมแตละครั้ง
จํานวนชั่วโมงไมถึง 45 ชม. แตตองเปนภาคการศึกษาเดียวกัน
6. หากนักศึกษาไมทําการเขาอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทําการทดแทนการสอบที่ขาดไป สามารถเก็บ
ชั่วโมงกิจกรรมทางดานภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยลงบันทึกชั่วโมงในสมุดการเรียนรูทางดาน
ภาษา จํานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษาอยางนอย 45 ชม. เทียบเทากับการขาดการทดสอบได 1 ครั้ง
7. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นๆ ที่สามารถยื่นทดแทนได คือ CU-TEP, TU-GET,
TOEIC, TOEFL หรือ IELTS เทานั้น
8. หากนักศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นๆ ตามรายละเอียดดานลาง สามารถ
นํามายื่นเพื่อทําการยกเวนในการสอบ Progress Test ได โดยถือวาผานโดยไมมีเงื่อนไข
TOEIC
700 คะแนนขึ้นไป
TOEFL paper

550

คะแนนขึ้นไป

TOEFL CBT

183

คะแนนขึ้นไป

TOEFL IBT

79

คะแนนขึ้นไป

CU-TEP

90

คะแนนขึ้นไป

TU-GET

700

คะแนนขึ้นไป

IELTS

6.5

คะแนนขึ้นไป

9. การทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) ไมมีผลตอการสําเร็จการศึกษาแตอยางใด แตหาก
นักศึกษาไมปฏิบัติตามเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) เมื่อสําเร็จการศึกษา ในใบแสดงผล
การศึกษา (Transcript) จะปรากฎผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Progress test) วา “ไมผาน”
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มหาวิทยาลัยเนชั่น
Nation University

จัดทําโดย
สํานักงานหลักสูตรและการเรียนการสอน

