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มหาวิทยาลัยเนชั่น
(Nation University)
ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ดําเนินการโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก “วิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยโยนก”
มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลําปางที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้ ทั้งในด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้กับกิจกรรม ฝึกฝน
ให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา” อีกทั้ง ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ หอสมุด
หอพักชาย หญิง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง)
กระทั่ง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุญาตให้ มหาวิทยาลัยโยนก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปลี่ยนชื่อ
เป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเปิดสอนมาแล้วเป็นระยะเวลา 28 ปี (2531-2559) มีผสู้ าํ เร็จการศึกษา
แล้วมากกว่า 7,460 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 5,984 คน และระดับปริญญาโท 1,392 คน (ข้อมูล ณ 19 กุมภาพันธ์ 2559)

ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
มหาวิทยาลัย มีความเชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับปัญญา ความรู้ และความเอื้ออาทร ที่มีต่อกัน
ระหว่างมวลมนุษย์ชาติ ดังปรัชญาที่ว่า “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” (Wisdom Enriches Life)

ปณิธาณ
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะที่จําเป็นในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อการเป็น
ประชากรโลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นผล (Outcome – Based Learning)
เป็นสําคัญให้การอบรมและฝึกฝนที่เน้นวิธี “เรียนกับมืออาชีพ”

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 เรียนกับมืออาชีพ
 บัณฑิตจิตอาสา

อัตลักษณ์ : (3 Skills)
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ
 ทักษะอาชีพ (Professional Skill)
 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
 ทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งผลิตบัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม
ประเทศชาติ พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเชิงสร้างสรรค์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผลิตผลงานวิจัย
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายโอนองค์ความรู้ในการบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม ภายใต้แนวปฏิบัติตาม
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพตามพันธกิจที่รองรับการพัฒนา ประเทศและสังคมโลก
2. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่รองรับการบริการด้านวิชาการวิชาชีพแก่สังคม
3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสู่สากล

ชื่อและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเนชัน่
ชื่อเต็มภาษาไทย

: มหาวิทยาลัยเนชั่น

อักษรย่อภาษาไทย

: มนช.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

: Nation University

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

: NTU

สัญลักษณ์ : มหาวิทยาลัยเนชัน่

สีน้ําเงิน

หมายถึง

ชาติ

รูปโล่

หมายถึง

เกียรติยศศักดิ์ศรี

N

หมายถึง

NATION UNIVERSITY
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น
1. นายเสริมสิน
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ
4. นายฉันทวุฒิ
5. นายบุญเกียรติ
6. นายอดิศวร์
7. นางสาวดวงกมล
8. นายอดิศักดิ์
9. นายพนา
10. นายสุพจน์
11. อาจารย์ ดร.ทันกวินท์
12. ศาสตราจารย์กิตติคุณ เสนาะ
13. ศาสตราจารย์ ดร.กําชัย
14. นางจีราวรรณ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์
16. อาจารย์รุ่งรัตน์

สมะลาภา
จันทร์ฉาย
บูรณพิร
พีชผล
โชควัฒนา
หลายชูไทย
โชตะนา
ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
จันทรวิโรจน์
เพียรศิริ
รัฐวัฒก์อังกูร
ติเยาว์
จงจักรพันธ์
บุญเพิ่ม
รักอริยะธรรม
ธนบดีธาดา

นายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

อธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อํานวยการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผู้อํานวยการงานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาเนชั่น บางนา
ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีทุกคณะ (ลําปาง+ศูนย์บางนา)
นางพิมมลพรรณ ฟูเต็มวงศ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

3. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

4. คณะวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2559
ระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 1/2559
กิจกรรม / วันหยุดประจําปี

กําหนดการ

1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
2. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา , อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี
วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559
3. วันลงทะเบียนเรียน
วันอังคารที่ 2 - วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559
4. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เนชั่นลําปาง)
วันพุธที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
5. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เนชั่นบางนา)
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559
6. วันเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559
7. วันลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)
วันจันทร์ที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน
8. วันหยุดประจําปี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559
9. วันสุดท้ายของการแจ้งเปลี่ยนผลการเรียนจากสัญลักษณ์ " I " เป็นระดับคะแนน
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559
10. วันไหว้ครู (เนชั่นลําปาง)
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
11. วันยื่นคําร้องแจ้งสําเร็จการศึกษา
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน - วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
12. วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
13. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559
วันไหว้ครู (เนชั่นบางนา)
14. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบกลางภาค ให้งานทะเบียนฯ
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
15. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
16. วันสอบกลางภาค
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559
17. วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559
18. วันสุดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "
19. วันสุดท้ายของการลงทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559
20. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบปลายภาค ให้งานทะเบียนฯ
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
21. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
22. วันสุดท้ายของการเรียน
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
23. วันสอบปลายภาค
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
24. วันวิชาการ
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
25. วันหยุดประจําปี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559
26. วันสอบ English Proficiency Test ; วันสอบ IT : Computer for Working
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
27. วันสอบเทียบความรู้ (เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต)
วันพุธที่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559
28. วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
29. วันวิพากษ์ผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี)
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559
30. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
31. วันประกาศผลการเรียน
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
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คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 2/2559
กิจกรรม / วันหยุดประจําปี

1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
2. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา , อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี
3. วันลงทะเบียนเรียน
4. วันหยุดชดเชย วันสิ้นปี
5. วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่
6. วันเปิดภาคเรียน
7. วันลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)
วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน

กําหนดการ
บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
วันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
วันอังคารที่ 27 - วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม - วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

8. วันสุดท้ายของการแจ้งเปลี่ยนผลการเรียนจากสัญลักษณ์ " I " เป็นระดับคะแนน
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
9. วันประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
10. วันยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม - วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
11. วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
12. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
13. วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
14. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบกลางภาค ให้งานทะเบียนฯ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
15. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
16. วันสอบกลางภาค
วันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
17. วันสุดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "
18. วันหยุดประจําปี วันจักรี
19. วันหยุดประจําปี วันสงกรานต์
20. วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
21. วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบปลายภาค ให้งานทะเบียนฯ
22. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค
23. วันสุดท้ายของการเรียน
24. วันสอบปลายภาค
25. วันหยุดประจําปี วันฉัตรมงคล
26. วันสอบ English Proficiency Test ; วันสอบ IT : Computer for Working
27. วันหยุดประจําปี วันวิสาขบูชา
28. วันสอบเทียบความรู้ (เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต)
29. วันหยุดประจําปี วันพืชมงคล
30. วันวิพากษ์ผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี)
31. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน
32. วันประกาศผลการเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
วันจันทร์ที่ 1 - วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
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คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาตรี

ภาคฤดูรอ้ น/2559
กิจกรรม / วันหยุดประจําปี

1. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา , อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี
2. วันลงทะเบียนเรียน
3. วันเปิดภาคเรียน
4. วันลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)
วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน
5. วันยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา
6. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค
7. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบกลางภาค ให้งานทะเบียนฯ
8. วันสอบกลางภาค
9. วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
10. วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา
11. วันสุดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "
12. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบปลายภาค ให้งานทะเบียนฯ
13. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค
14. วันสุดท้ายของการเรียน
15. วันสอบปลายภาค
16. วันวิพากษ์ผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี)
17. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน
18. วันประกาศผลการเรียน

กําหนดการ
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ที่ 5 - วันอังคารที่ 6 มิถนุ ายน 2560
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน - วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
วันจันทร์ที่ 3 - วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
วันจันทร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ 25 เมษายน 2559
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คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
กิจกรรม / วันหยุดประจําปี
1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รหัส 59)
2. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา , อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี เพื่อลงทะเบียน ครั้งที่ 1
3. วันลงทะเบียนเรียน รหัส 59 ครั้งที่ 1
4. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
5. วันเปิดภาคเรียน รหัส 59
6. วันยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา (รหัส 58)
7. วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
8. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (รหัส58)
9. วันวิชาการ
10. วันหยุดประจําปี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11. วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ
12. วันประกาศผลการเรียน (รหัส 58)
13. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี เพื่อลงทะเบียน ครั้งที่ 2
14. วันหยุดชดเชย วันสิ้นปี
15. วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่
16. วันลงทะเบียนเรียน รหัส 59 ครั้งที่ 2
17. วันลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)
18. วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ครั้งที่ 1 (รหัส 59)
19. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ
20. วันหยุดประจําปี วันจักรี
21. วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "
22. วันหยุดประจําปี วันสงกรานต์
23. วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
24. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา , อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียน
ครั้งที่ 3
25. วันลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 3 รหัส 59
26. วันลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)
27. วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
28. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ
29. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ครั้งที่ 2 (รหัส 59)

กําหนดการ
บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
บัดนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559
บัดนี้ ถึงเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559
วันจันทร์ที่ 5 - วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
วันศุกร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2559
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2560
วันพุธที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
วันจันทร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 - วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560
วันเสาร์ที่ 17 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
วันเสาร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 16 - วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
งานทะเบียนและประมวลผล วันที่ 25 เมษายน 2559
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งานทะเบียนและประมวลผลที่นักศึกษาควรรู้
1. การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน ยกเว้น นักศึกษาใหม่ในภาคเรียนแรกเข้าศึกษาในการ
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด จะมีค่าใช้จ่ายจาก
การไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กําหนด วันละ 200 บาท
2. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการลงทะเบียนเรียน
3. ถ้ารายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ซึ่งได้กําหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบวิชาบังคับก่อนให้ผ่าน (หรือได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียนวิชานั้นได้)
4. วิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ําอีก
5. จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ในแต่ละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 และที่ 2
1.1 นักศึกษาปกติ ลงทะเบียนไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
(ยกเว้นรายวิชา ฝึกงาน พลานามัย บรรณรักษ์ศาสตร์ และการเตรียมการเพื่ออนาคต)
1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต
ภาคเรียนฤดูร้อน
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
ทั้งนี้นักศึกษาอาจยื่นคําร้องขออนุมัติต่อคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กําหนดไว้ได้
6. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อ นักศึกษาได้ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
7. นัก ศึกษาอาจลงทะเบี ยนเรียนเป็นวิชาพิเ ศษ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ ถ้าอาจารย์ผู้ส อนและหัวหน้ า
สาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ยื่นหลักฐานต่องานทะเบียนฯ ทั้งนี้นักศึกษาต้องชําระค่า
หน่วยกิต และค่าธรรมเนียมในรายวิชานั้น ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผลการเรียนที่ได้จะบันทึกเป็นตัวอักษร “V”

ข้อแนะนําในการลงทะเบียน
1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในคู่มือการศึกษาในแต่ละหลักสูตร และให้พบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกครั้งก่อนการลงทะเบียน
2. ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ของรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่ให้มีเวลาเรียนเวลาสอบตรงกัน
3. ให้นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียน หรือเข้าชั้นเรียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
1. รับเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษา
(บัตรลงทะเบียนเรียน (มนช.5), ตารางเรียน, ใบแสดงผลการศึกษา)
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
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3. ยื่นบัตรลงทะเบียนเรียนต่องานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล
4. ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
หมายเหตุ: นักศึกษาจะต้องดําเนินการให้ครบทุกขั้นตอน มิฉะนั้น จะถือว่าการดําเนินการนั้น ๆ ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้
กําหนดการและขั้นตอนเกี่ยวกับวันลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง

2. การขอเพิ่มวิชาเรียน
1. ให้ดําเนินการขอเพิ่มรายวิชาเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการขอเพิ่ม – ขอลด
วิชาเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. จํานวนหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม เมื่อรวมกับจํานวนหน่วยกิตเดิมที่ลงไว้แล้ว จะต้องไม่เกินจํานวน
หน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกําหนดจะถือว่าวิชาที่ลงทะเบียนภายหลังเป็นโฆษะ

3. การขอลดวิชาเรียน
1. ให้ดําเนินการขอลดรายวิชาเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการขอเพิ่ม – ขอลด
วิชาเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา (รายวิชาที่ขอลดนั้น จะไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษาและได้รับค่า
หน่วยกิตคืน)
2. จํานวนหน่วยกิตที่ขอลดวิชา เมื่อหักกับหน่วยกิตเดิมที่ลงไว้แล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าจํานวนหน่วยกิตที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

ขั้นตอนการขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียน
1.
2.
3.
4.

รับแบบฟอร์มบัตรขอเพิ่มวิชาเรียน (มนช.6) / บัตรขอลดวิชาเรียน (มนช.7) ที่งานทะเบียนฯ
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
ยื่นบัตรขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนต่องานทะเบียนฯ เพื่อบันทึกข้อมูล
ยื่นบัตรขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนที่ผ่านการบันทึกข้อมูลแล้ว ต่องานการเงิน เพื่อชําระเงิน

หมายเหตุ: นักศึกษาจะต้องติดต่อขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนให้ครบทุกขั้นตอน ภายใน 1 วัน
มิฉะนั้น การขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนครั้งนี้จะถือเป็นโฆษะ

4. การขอเพิกถอนรายวิชา
1. กระทําได้ก่อนสอบปลายภาค 4 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ และ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์
สําหรับภาคฤดูร้อน โดยจะบันทึกสัญลักษณ์ “W” ของรายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นในรายงานผลการศึกษา
2. กรณีขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาที่กําหนดไว้
2.1 กรณีนักศึกษาไม่เจ็บป่วย จะต้องทําคําร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ถ้าไม่ได้
รับอนุมัติ นักศึกษาต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป การขอเพิกถอนในกรณีนี้ ต้องกระทําก่อนการสอบปลายภาค
2.2 กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยในวันที่มีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็น
หลักฐานและได้รับอนุมัติจากคณบดี
2.3 กรณีนักศึกษาเข้าชั้นเรียนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้คณบดีอนุมัติการเพิกถอนได้ โดย
การร้องขอของอาจารย์ผู้สอนและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องกระทําก่อนการสอบปลายภาค
2.4 จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนหลังจากการขอเพิกถอนรายวิชาแล้ว ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และหรือ ในกรณีขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีก่อน
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ขั้นตอนการขอเพิกถอนวิชาเรียน
1.
2.
3.
4.

รับแบบฟอร์มใบขอเพิกถอนวิชาเรียน (มนช.11) ที่งานทะเบียนฯ
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนต่องานทะเบียนฯ เพื่อบันทึกข้อมูล
ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนที่ผ่านการบันทึกข้อมูลแล้ว ต่องานบัญชีการเงินฯ เพื่อชําระเงิน

งานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบ
ตารางเรียน
มหาวิทยาลัยจัดการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2
โดยแต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ํากว่า 15 สัปดาห์ และภาคเรียนฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ํากว่า 8 สัปดาห์
มหาวิทยาลัยจะประกาศตารางเรียนตารางสอบเป็นภาค ๆ ไป
ประกาศตารางเรียน จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ วิชา วัน เวลา และสถานที่ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. รหัสวิชา
2. SEC. หมายถึง กลุ่มที่เรียน ในแต่ละรหัสวิชา
3. คณะ / สาขาวิชาที่กําหนดให้ลงทะเบียน
4. วันที่เรียน อักษรย่อของวันเรียน เช่น M = Monday (วันจันทร์)
5. เลขที่ห้องของอาคารเรียน
6. วันสอบ วันสอบที่ระบุในตารางเรียนจะระบุเป็น ตัวเลข / ตัวเลข โดย
ตัวเลขแรก แสดงถึง วันที่ของการสอบ (1 ใน 7 วัน) มีระยะเวลา 7 วัน
ตัวเลขที่สอง แสดงถึง ช่วงของการสอบ (1 ใน 3 ช่วง) ในแต่ละวันแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 08.00 – 11.00 น.
ช่วงที่ 2 11.30 – 14.30 น.
ช่วงที่ 3 15.00 – 18.00 น.
7. อาจารย์ผู้สอน วิชาในกลุ่มนั้น ๆ

ตารางสอบ
ในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการเรียนการสอบกลางภาค และปลายภาค รายละเอียดการสอบ
เป็นไปตามประกาศตารางสอบของมหาวิทยาลัย เป็นครั้ง ๆ ไป
ประกาศตารางสอบ จะระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับ วิชา วัน เวลา และสถานที่ อาจารย์ผู้คุมสอบ ในการสอบแต่ละครัง้
ซึ่งประกอบด้วย
1. รหัสวิชา และชื่อวิชา
2. วัน เวลา และห้องสอบ
3. กลุ่มนักศึกษาที่เข้าสอบ
4. อาจารย์ผู้คุมสอบ
นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนดทุกครั้ง กรณีที่นักศึกษามีความจําเป็นหรือเหตุ
สุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบในวัน เวลา ดังกล่าวได้ ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจําวิชา
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กรณีที่นักศึกษากระทําผิดระเบียบการสอบ
1. นักศึกษาที่กระทําผิดการสอบกลางภาค หรือ การสอบปลายภาค ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโทษการทุจริตใน
การสอบ เห็นว่านักศึกษามีเจตนาในการทุจริตในการสอบจริง ให้ลงโทษนักศึกษาผู้กระทําผิดโดยตัดสิทธิสอบ และบันทึก
อักษร F ในวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และให้งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้ทราบว่าในวิชาดังกล่าวมี
นักศึกษาทุจริตในการสอบ ส่วนวิชาอื่นที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นวิชาที่ยังไม่ได้สอบ ก็ให้ดําเนินการสอบโดยปกติ
และให้ได้ผลการสอบตามที่ได้จริง
2. ให้อธิการบดีสั่งพักการศึกษาผู้กระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเป็นอย่างน้อย การสั่งการศึกษาให้เริ่มในภาค
การศึกษาถัดไป หากภาคที่ถัดจากภาคการศึกษาที่กระทําผิดเป็นภาคเรียนฤดูร้อน ให้สั่งพักภาคฤดูร้อนรวมไปด้วย โดยให้นับ
เฉพาะภาคการศึกษาภาคปกติ ในการคิดสภาพนักศึกษา และระยะเวลาการศึกษา เมื่อนักศึกษาจะกลับเข้ามาศึกษาตามปกติ
จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพให้ครบถ้วน
3. ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตขั้นร้ายแรง ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

การบันทึกผลการเรียน และการประมวลผล
การบันทึกผลการเรียน
การบันทึกผลการเรียน งานทะเบียนฯ จะบันทึกตามแบบรายงานผลการเรียนประจําวิชาที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสอบไล่ประจําคณะ ดังนี้
ผลการเรียน

แต้มคะแนนในแต่ละผลการเรียน
ความหมาย

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
P
I
V

ดีเยี่ยม(Excellent)
ดีมาก(Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้(Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุมัติ และไม่ได้รับหน่วยกิต (Withdraw)
ยังไม่มีการวัดผล เนื่องจากยังมีการเรียนการสอนอยู่ (In-Progress)
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete)
การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นในฐานะผู้เข้าร่วมฟังเป็นพิเศษ โดยไม่มีหน่วยกิตและ
การวัดผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Visitor)

S
U
CS
CE

การเรียนเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านในวิชานั้น (Satisfactory)
การเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานั้น(Unsatisfactory)
หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)
หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน(Credits from Exam)

แต้มคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
-
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ผลการเรียน

ความหมาย

แต้มคะแนน

CT

หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)

-

CP

หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ( Credits from Portfolio)

-

หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น P จะต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อดําเนินการแก้ P ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
ของภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดนี้ จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ P เป็น F โดยอัตโนมัติ

การประมวลผลการศึกษา
1. การประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2. การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average) คํานวณโดยใช้ผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิต
กับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารด้วยผลรวมของ
หน่วยกิตทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น
2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) คํานวณโดยใช้ผลรวมของผลคูณระหว่าง
หน่วยกิต กับแต้มระดับคะแนน ของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด หารด้วยผลรวมของหน่วยกิต ของรายวิชาที่
ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้คิดทุกครั้ง
2.3 การคํานวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะใช้จุดทศนิยมสองตําแหน่งโดยปัดเศษ
ทิ้งไปในทุกกรณี
ตัวอย่าง วิธีการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค
ภาคเรียนที่ 1
วิชา
COMM 101
COMM 102
ENCO 101
ECON 100
BUSI 101
CIVI 100
LEAC 100
TAPS 100

หน่วยกิต
3
3
3
2
3
2
1
2
รวม
19

ผลการเรียน
A
B+
B
C
C+
D
C
F

แต้มคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.00
2.50
1.00
2.00
0.00

ผลคูณแต้มคะแนน
12.00
10.50
9.00
4.00
7.50
2.00
2.00
0.00
47.00

หมายเหตุ : วิชาที่มีผลการเรียนเป็น P, W หรือ U จะไม่นํามานับรวมหน่วยกิต และจะไม่นํามาคํานวณ
แต้มระดับคะแนนประจําภาค =
GPA
=
=

ผลรวมผลคูณแต้มคะแนน หาร จํานวนหน่วยกิตรวม
47 หารด้วย 19
2.47
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ภาคเรียนที่ 2
วิชา
COMM 103
COMM 104
ENCO 102
LAWS 102
MATH 100
SCIE 100
SOCU 100

หน่วยกิต ผลการเรียน
แต้มคะแนน
ผลคูณแต้มคะแนน
3
C
2.00
6.00
3
D+
1.50
4.50
3
D
1.00
3.00
2
F
0.00
0.00
2
B
3.00
6.00
2
A
4.00
8.00
2
B+
3.50
7.00
รวม
17
34.50
หมายเหตุ : วิชาที่มีผลการเรียนเป็น P, W หรือ U จะไม่นํามานับรวมหน่วยกิต และจะไม่นํามาคํานวณ

แต้มระดับคะแนนประจําภาค =
GPA
=
=

ผลรวมผลคูณแต้มคะแนน หาร จํานวนหน่วยกิตรวม
34.50 หารด้วย 17
2.02

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
CGPA

ผลรวมผลคูณแต้มคะแนนของทุกภาคเรียน หาร จํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
(47 + 34.50 ) หารด้วย (19 + 17) หรือ 81.50 หารด้วย 36
2.26

=
=
=

การแจ้งผลการเรียน
งานทะเบียนฯ จะแจ้งผลการเรียนหลังจากที่มีการประมวลผลการศึกษาประจําภาคเสร็จสิ้น โดยจะพิมพ์ใบ
รายงานผลการเรียนประจําภาคเรียน (Grade Report) มี 2 ชุด ชุดที่ 1 ส่งให้กับผู้ปกครองตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้
และชุดที่ 2 พิมพ์แจกให้กับนักศึกษา โดยติดต่อรับได้ ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

การพ้นสภาพนักศึกษา
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีผลการเรียนอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
4.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.50 ยกเว้น ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
4.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยเริ่มนับจากภาคการศึกษาที่สอง
ที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป
5. ไม่สามารถเรียนสําเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดที่กําหนดในหลักสูตร นับตั้งแต่ภาคแรกที่ลงทะเบียน
เรียนในสาขาวิชานั้น ๆ
6. เรียนครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญา
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty of Information Technologe
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มี
1. ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสม
2. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับดี
4. คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:

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

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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โครงสร้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
- คณิตศาสตร์ดิสครีต
- สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์
- วิธีทางการคํานวณเชิงตัวเลข หรือความน่าจะเป็น

ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
2.3 วิชาเลือก

54 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
- แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
- แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝึกงาน 1 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพ
เลือกจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาโท
3 หมวดวิชาเลือกเสรี

15 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 หน่วยกิต
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. IPHI 100
4. LAWS 100
5. PSYC 100
6. SOCI 100
7. SOCI 101

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ (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 กลุ่มวิชาภาษา 11 หน่วยกิต
1. ENGL 101
2. ENGL 102
3. ENGL 201
4. ENGL 202
5. THAI 100

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(English for Effective Communication)
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ (English Skills and Applications)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ
(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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.3.1 กําหนดให้เรียน 2 รายวิชา จํานวน 4 หน่วยกิต
1. SCIE 100
2. TECH 101

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

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

1.3.2 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1. MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Logic in daily Activity)
2. TAPS 100 การคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving)

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

หมายเหตุ 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สอบไม่ผ่านการทดสอบ IT Exam ให้เรียนวิชา COMP 300 เพิ่มเติม
โดยกําหนดให้ผลการเรียนมีระดับคะแนนเป็น S หรือ U และไม่นับหน่วยกิต
1. COMP 300 คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (Computer for Working)

2(1-2-4)
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1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
1.4.1 กําหนดให้เรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หน่วยกิต
1. LEAC 100
2. LEEX 100

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning by Activities)
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning by Experiences)

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

1.4.2 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1. PEHR 101
2. PEHR 104
3. PEHR 105
4. PEHR 106
5. PEHR 110

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
ว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ (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 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต
1. MATH 101
2. MATH 102
3. MATH 201
4. STAT 201

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (Calculus and Analytic Geometry I)
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 (Calculus and Analytic Geometry II)
คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Scientists)

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

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต
 1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 12 หน่วยกิต
1. CPSC 206
2. CPSC 301
3. CPSC 304
4. CPSC 435

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
(Management of Information Systems in Organization)
จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Ethics for Computer Professionals)

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

 2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต
1. CPSC 207
2. CPSC 303
3. CPSC 305
4. CPSC 332

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ (Object-Oriented Software Development)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)

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

 3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
1. CPSC 101
2. CPSC 102
3. CPSC 103
4. CPSC 202
5. CPSC 203

วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Foundations of Computer Science)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)
ตรรกะดิจิทัล (Digital Logic)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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 4. กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ 12 หน่วยกิต
1. CPSC 204
2. CPSC 205
3. CPSC 302
4. CPSC 341

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (Analysis and Design of Algorithms)
ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)

 5. กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
1. CPSC 201 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
(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 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
1. CPSC 331 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และดีไซน์แพทเทิร์น
(Object-Oriented Programming and Design Patterns)
2. CPSC 333 เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia Technology)
3. CPSC 334 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)
4. CPSC 335 การโปรแกรมแบบลูกข่าย-แม่ข่าย (Client-Server Programming)
5. CPSC 336 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย (Internetworking Technology)
6. CPSC 337 การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
7. CPSC 338 สถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research)
8. CPSC 339 การวิจัยดําเนินงาน (Operation Research)
9. CPSC 342 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website Design and Development)
10. CPSC 394 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Science Project I)
11. CPSC 401 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ (Software Project Management)
12. CPSC 431 การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System Design)
13. CPSC 432 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database Systems)
14. CPSC 433 การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)
15. CPSC 434 การจัดการเครือข่าย (Network Management)
16. CPSC 436 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
17. CPSC 437 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ (Computer Security Management)
18. CPSC 438 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
(Selected Topic in Computer Sciences I)
19. CPSC 439 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
(Selected Topic in Computer Sciences II)
20. CPSC 441 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Seminar)
21. CPSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Science Project II)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-0)
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2.4 วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา 1 กลุ่ม จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
 1. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
1. CPSC 391 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)
2. CPSC 491 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

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

 2. กลุ่มวิชาฝึกงาน
1. CPSC 392 การฝึกงานวิชาชีพ (Career Training)
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือกจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

1(0-6-0)

2.5 วิชาโท 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาใดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเป็นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อกําหนด
และเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขาวิชานั้น

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใด ๆ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในคณะหรือเปิดสอนในคณะอื่น ๆ
ในระดับปริญญาตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือหัวหน้าสาขา

: เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ IT
Examination : Computer for Working

กลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 15 หน่วยกิต
ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

CPSC 102
CPSC 202
CPSC 206
CPSC 301
CPSC 302

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)
ระบบฐานข้อมูล (Database Systems
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)

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

แผนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
1. แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
2. แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝึกงาน
แผนการศึกษาในชั้นปีที่ 1 และ 2 ของทั้ง 2 แผนการศึกษา ใช้แผนการศึกษาเดียวกัน โดยมีความ
แตกต่างกันตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

รวม

รหัสวิชา

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

CPSC 301
CPSC 302
CPSC 303

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
โครงสร้างข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3
คณิตศาสตร์ดิสครีต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

CPSC 491

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
วิชาโท 1
วิชาโท 2

สหกิจศึกษา

รวม

2
3
2
2
2
1
2
3
2

รหัสวิชา

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

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ตรรกะดิจทิ ัล
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
การออกกําลังกาย
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
3
3
3
3
2
3
2

รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ปรัชญาเบื้องต้น
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

COMP 300
CPSC 304
CPSC 305
CPSC 391
CPSC 332

คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน * ไม่นับหน่วยกิต
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
ปัญญาประดิษฐ์
การเตรียมความพร้อยสหกิจศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
วิชาโท 2
วิชาเลือกเสรี 1

รวม

หน่วยกิต
6

6

CPSC 341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
CPSC 435 จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ
วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4
วิชาโท 4
วิชาโท 5
วิชาเลือกเสรี 2

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
2
2
3

หน่วยกิต
2*
3
3
1
3
3
3
3

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

3
3
2
1
3
1
2
2
2

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

หน่วยกิต

19

รวม

21

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รวม

19

รวม

รหัสวิชา

หน่วยกิต

19

รวม

รหัส

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

18
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝึกงาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน

รวม

หน่วยกิต
2
3
2
2
2
1
2
3
2

รหัสวิชา

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

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ตรรกะดิจทิ ัล
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
การออกกําลังกาย
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอ

รวม

หน่วยกิต
3
3
2
1
3
1
2
2
2

19

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
โครงสร้างข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3
คณิตศาสตร์ดิสครีต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
2
3
2

รหัสวิชา

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

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

ระบบปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูล
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ปรัชญาเบื้องต้น
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
2
2
3

19

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา

CPSC 301
CPSC 302
CPSC 303

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
วิชาโท 1

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

COMP 300
CPSC 304
CPSC 305
CPSC 392*
CPSC 332

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน * ไม่นับหน่วยกิต
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
ปัญญาประดิษฐ์
การฝึกงานวิชาชีพ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
วิชาโท 2

รวม
19
รวม
** การฝึกงานวิชาชีพอยู่ภาคเรียนฤดูร้อนของชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4 นับเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 400 ชั่วโมง
ซึง่ นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวการรับสมัครเข้าฝึกงานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CPSC 341
CPSC 435

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ
วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4
วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5
วิชาโท 3
รวม

3
3
3
3
3
15

วิชาเลือกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
วิชาโท 4
วิชาโท 5
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หน่วยกิต
2*
3
3
1
3
3
3

16

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
15
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 หน่วยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาความเป็นมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง
สมัยใหม่ จนถึงยุคหลังสมัยใหม่
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

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

IPHI 100

ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดต่างๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม่ ความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ และปัญหาที่สําคัญทางปรัชญา ได้แก่ ตรรกศาสตร์ สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณ
วิทยาและจริยธรรม
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

กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสร้าง ที่มา ประเภท และความสําคัญของ
กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน
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.
PSYC 100

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ (Psychology and Behavioral Science)
2(2-0-4)
ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ ความหมาย ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กร การสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม การนําเอาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิตประจําวัน
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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 การเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ
ของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุ่ม การเป็นประชาคมอาเซียน ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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 และความสัมพันธ์ระหว่างสังคม 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.

กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 11 หน่วยกิต
ENGL 101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารในบริบทต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เช่น การฟังและเล่าข่าว การอ่านข้อความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เป็นต้น
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียนเพื่อการสื่อสารด้วยคําศัพท์ในระดับสูงขึ้น เช่น ฝึกการฟังและอ่านเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ ฝึกการพูด
และเขียนโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นฝึกการออกเสียงที่
ถูกต้องตามหลักภาษาและมีความคล่องแคล่ว
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

ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ (English Skills and Applications)
2(1-2-4)
ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟังและอ่าน พูดและเขียน ที่ใช้คําศัพท์และสํานวนที่หลากหลาย รวมถึงใช้
ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อนและเป็นทางการ โดยเน้นฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันอย่างถูกต้องและเหมาะสมผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบสมเหตุสมผล
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ
3(1-4-4)
(English for Professional Communication and Presentations)
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารและการนําเสนออย่างมือ
อาชีพในหัวข้อและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสาขาของผู้เรียน พร้อมทั้งศึกษาเรื่องคําศัพท์และสํานวนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร
อย่างมืออาชีพ
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)
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของภาษา การประเมินค่าจากการรับสารในฐานะผู้อ่านและผู้ฟัง กระบวนการส่งสารผ่านรูปแบบการเขียน การพูด และการ
ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้ถ้อยคําสํานวนให้เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส และสถานที่ กล
วิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
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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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
COMP 300
เงื่อนไข

คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (Computer for Working)
2(1-2-4)
- ไม่นับหน่วยกิต
- ผู้ที่สอบไม่ผ่าน IT Exam ในชั้นปีที่ 3 ให้ลงทะเบียนเรียน โดยจัดให้เรียนแบบ e-learning
- ระดับผลการเรียนเป็น S หรือ U
ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา การใช้โปรแกรมสเปรต
ชีท การใช้โปรแกรมนําเสนองาน และการใช้งานบล็อก
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

กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Logic in Daily Activity) 2(2-0-4)
ศึ ก ษาระบบจํ า นวนจริ ง แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละการแก้ ปั ญ หา ตรรกศาสตร์ การเที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ
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

การคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายของการคิดและการแก้ไขปัญ หา
เครื่องมือในการคิดและการแก้ไ ขปัญหาเชิง
ตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
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

สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันและการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ท้องถิ่นและสากล
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)
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้ห้องสมุดและการ
สืบค้นข้อมูล เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์สํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
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.

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
LEAC 100

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning by Activities)
1(0-3-2)
ศึกษาเรียนรู้ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ การประเมินกิจกรรมโครงการ โดยการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา และด้านความเป็นมืออาชีพ
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

การเรียนรู้ผ่านระสบการณ์ (Learning by Experiences)
1(0-3-2)
ศึกษาระบบการทํางานและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีพ จาก
การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มี
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

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health
1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกําลังกาย การดูแล
น้ําหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะสามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา
ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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 จุดมุ่งหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเล่นเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวให้เหมาะสม สามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
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

กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการเล่นกอล์ฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีของการ
เล่นกอล์ฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยใน
การเล่น ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วย
กิจกรรมกอล์ฟ ซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
และเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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

ว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการว่ายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ การ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเล่น ความสําคัญของสุขภาพ
สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยการว่ายน้ํา ซึ่งเป็นพื้นฐานการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of swimming;
techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, manners for competition,
safety, the importance of health and fitness, creating good attitudes in exercising as well as having and
athletic spirit in swimming.
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กลุ่มวิชาแกน
MATH 101

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (Calculus and Analytic Geometry I)
3(3-0-6)
ลิมิตของฟังก์ชัน การหาค่าลิมิต ฟังก์ชันต่อเนื่อง ทฤษฎีค่าสูงสุดและค่าระหว่างกลาง แนวคิดมูลฐานของ
อนุพันธ์ ปฏิกิริยาอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงพีชคณิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎลูกโซ่ ทฤษฎีของโรลล์ ทฤษฎีบท
ค่าเฉลี่ย ความเว้าและอนุพันธ์อันดับสอง การประยุกต์ปัญหาค่าสูงสุดและค่าต่ําสุด การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย ผลต่าง
อนุพันธ์ แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส คุณสมบัติของปฏิยานุพันธ์ และอินทิกรัลจํากัด
เขต จํานวน e ฟังก์ชั่นลอการิทึม อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งนิยามในรูปอินทิกรัลจํากัดเขต ฟังก์ชั่น
ผกผันและอนุพันธ์ของ bX อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันชี้กําลังที่นิยามในพจน์ของลอการิทึม ฟังก์ชันไฮเปอร์โบ
ลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ์ กฎของโลปิตาล การอินทิเกรตโดยการแทนค่า การอินทิเกรตทีละส่วน การประยุกต์อินทิเกรต
จํากัดเขตในการหาพื้นที่ ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเส้นโค้ง พื้นผิวของการหมุนอินทิเกรตไม่ตรงแบบ
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 meanvalue theorem, concavity and second derivatives, applied maximum and minimum problems, implicit
differentiation, differentials. Basic concepts of definite integrals, Fundamental theorem of calculus,
properties of anti-derivatives and definite integrals. The number, logarithmic functions, derivatives of
logarithmic functions. Natural logarithm defined as a definite integral, inverse functions and the derivative
of bx, derivatives of inverse trigonometric functions, related rates, L’hopital’s rules. Methods of
integration, integration by substitution, integration by partial fractions. Applications of the definite
integrals about areas, volumes, centroids, work, arc length, areas of surfaces of revolution, improper
integrals.
MATH 102
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 (Calculus and Analytic Geometry II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (MATH 101)
พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม ความยาวของส่วนโค้งและอัตราเร็วบนเส้นโค้ง มุมระหว่าง
เส้นตรง และเส้นสัมผัส อนุพันธ์อันดับสอง และความโค้งของเส้นโค้ง จํานวนเชิงซ้อน กราฟของสมการ ฟังก์ชันและเส้นโค้ง
ระดับ อนุพันธ์ย่อย ผลต่างอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง และค่าสุดขีดสัมพัทธ์ อินทิเกรต จํากัดเขตบน
บริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกลม และระบบพิกัดทรงกระบอก ลําดับ อนุกรม การ
ทดสอบด้วยอินทิกรัล การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ และการทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลับ และการทดสอบการลู่
เข้าแบบสัมบูรณ์ การกระจายทวินาม อนุกรมกําลังสูงของเทย์เลอร์ อนุกรมฟูริเยร์ ฟังก์ชันคาบ สูตรของออยเลอร์ การลู่เข้า
ของอนุกรมฟูริเยร์ ฟูริเยร์อินทิเกรต
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.
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MATH 201

คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)
3(3-0-6)
ตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิด ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น วิธีการพิสูจน์ ทฤษฎีเซต การพิสูจน์สมบัติ
ของเซต การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นอย่าง
มีเงื่อนไข ฟังก์ชัน หลักการ ช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ลําดับบางส่วน ความสัมพันธ์ลําดับสมบูรณ์ ลําดับ
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ กราฟและต้นไม้ วิถีและวงจร ต้นไม้ทวิภาค และต้นไม้ ทอดข้าม
Propositional logic, predicate logic, elementary number theory, methods of proof, set
theory, proving set identities, counting, permutations, combinations, binomial theorem, Pascal's triangle,
probability, conditional probability, functions, pigeonhole principle, relations, partial order relations, total
order relations, sequences, mathematical induction, graphs and trees, paths and circuits, binary trees,
and spanning trees.

STAT 201

สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ (Statistics for Scientists)
3(3-0-6)
สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของ ตัวแปรสุ่ม การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบการทดลอง
การถดถอยเชิงเส้น สหสัมพันธ์การถดถอยเชิงเส้น
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.

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
CPSC 101

วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Foundations of Computer Science)
3(2-2-5)
โครงสร้างและการทํางานของคอมพิวเตอร์ ตรรกะและการแก้ปัญหา ระบบเลขจํานวนและรหัสที่ใช้แทน
ข้อมูล พีช คณิตบูลีน การเขียนผัง งานและรหัส เทียม หลัก การเขียนโปรแกรม ชนิดข้ อมูล และตัว แปร การคํา นวณทาง
คณิตศาสตร์และตรรกะ ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆ คําสั่งควบคุมการทํางาน การเขียนโปรแกรมย่อยและส่งผ่านค่าไปยัง
โปรแกรมย่อย ข้อมูลอาเรย์ การประมวลผลแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น บททบทวนกฎไวยากรณ์ ภาษากับกฎเกณฑ์และความหมาย
การแปลความก่อนหลัง และการแปลความจากซ้ายไปขวาแบบง่า ย (เอสแอลอาร์) และการแปลกฎเกณฑ์แบบตรง ฝึก
ปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง เช่น 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 subprogram, 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++
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CPSC 102

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)
3(2-2-5)
แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ ฟังก์ชัน
และหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวชี้ และการใช้
เนื้อที่ในหน่วยความจํา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน สตริงก์ แฟ้มข้อมูล การรับเข้า/ส่งออกข้อมูล
แถวลําดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การแก้จุดบกพร่องโปรแกรม และการ
สร้างโครงสร้างข้อมูลโดยใช้อ็อบเจกต์และตัวชี้
Fundamental concepts of programming languages, structured programming, variables,
operators, functions and Input/Output, various control statements and operations of languages,
relationship among variables, pointers, and memory usage, local and global variables, function parameter
passing, strings, file, Input/Output (I/O), one and two dimensional arrays, program designing, program
writing, program debugging, and construction of data structures using objects and pointers.

CPSC 103

ตรรกะดิจิทัล (Digital Logic)
3(3-0-6)
ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตรรกะคอมบิเนชันนัล
ฟังก์ชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คาร์นอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอร์หลายระดับ และภัยในวงจร การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตรรกะ ซีเควนเชียล การนําฟลิปฟล็อปมาสร้างตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดง การเปลี่ยน
สถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจํานวนสถานะ เทคนิคการกําหนดสถานะ และสภาวะการแข่งขัน
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

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Architecture and Organization)
ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจํา มอดูลรับเข้า/ส่งออก การเชื่อมต่อองค์ประกอบ
ดังกล่าว หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม เรจิสเตอร์ หน่วยคํานวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ หน่วยคําสั่งและการ
เชื่อมต่อของหน่วยดังกล่าว สถาปัตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่งและชนิดข้อมูล หัวข้อการจัดระบบ การทําไปป์ไลน์ การ
จัดระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด และการประมวลผลเชิงเวกเตอร์
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
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (CPSC 102)
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคําสั่งวนซ้ํา แนะนํา
โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ ประเภท
ของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย การประมวลผลแฟ้มข้อมูล แบบซีเควนเชียล การ
ประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย บันเทิง ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
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Analysis and design of complex programs, recursive and iterative program controls,
introduction to basic data structures, linear and non-linear data structures, linked-lists, stacks, queues,
trees, graphs, types of file organizations, simple file processing techniques, sequential file processing, cosequential file processing, practical application programming for research, entertainment, businesses, and
industries.
CPSC 203
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (CPSC 102)
ประเภทข้อมูลนามธรรมในภาษาชั้นสูง ประเภทข้อมูลแบบตัวชี้และเวกเตอร์ในภาษาชั้นสูง เวลาการรันงาน
และความซับซ้อน รายการโยง กองซ้อน แถวคอย การวนซ้ําและกรณีศึกษาด้านการคํานวณ ต้นไม้ กราฟ ฮีปทวิภาค ขั้นตอน
วิธีของต้นไม้ กรณีศึกษาด้านการเรียงลําดับ ตารางแฮช การบีบอัดข้อมูล การจับคู่สตริง
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
การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (Analysis and Design of Algorithms) 3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้างข้อมูล (CPSC 203)
ปัญหาทางการคํานวณ เซตและกราฟ ขั้นตอนวิธีการค้นหา ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับ แนวทางการแบ่ง
แล้ ว เข้ า ยึ ด เพื่ อ การแก้ ปั ญ หา ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง เส้ น กํ า กั บ ของขั้ น ตอนวิ ธี การหาค่ า เหมาะที่ สุ ด ของขั้ น ตอนวิ ธี โ ดยใช้
กําหนดการพลวัต 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)
สถาปัตยกรรม เป้าหมายและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การกําหนดการ
การประมวลผล ความร่วมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การป้องกัน การจัดการ
หน่วยความจํา หน่วยความจํากายภาพ หน่วยความจําเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรอง จานบันทึก หน่วยเก็บขั้นสาม หน่วย
รับเข้า/ส่งออก แฟ้มข้อมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องต้น
Architecture, goals, and structure of operating system, process management, processes
scheduling, process coordination and synchronization, deadlock, causes, conditions, prevention, memory
management, physical memory, virtual memory, secondary storage management, disk, tertiary storage,
Input/Output (I/O), file, directory, introduction to distributed operating systems.
CPSC 206

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
3(3-0-6)
ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล อี-อาร์ไดอะแกรม การ
ออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทําให้เป็นบรรทัดฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) ภาษาฐานข้อมูล ภาษา
ที่ใช้ในการสืบค้นแบบง่าย (เอสคิวแอล) ความมั่นคงและบูรณภาพ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แนวคิดพื้นฐานฐานข้อมูลเชิงอ็อบ
เจกต์และฐานข้อมูลแบบกระจาย
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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

การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ (Object-Oriented Software Development) 3(2–2–5)
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ ชนิดข้อมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถ่ายทอด การ
ห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน และการนําของเดิมมาใช้ใหม่ กระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์
ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงอ็อบเจกต์
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
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ระบบฐานข้อมูล (CPSC 206)
องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ วิธีการกําหนดความต้องการของ
ระบบงาน เครื่องมือเบื้องต้นสําหรับการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การใช้แผนภาพแสดงการไหล
ของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูล การทําเอกสารประกอบ และการนําเสนอผลงาน
System component, system development life cycle (SDLC), system analysis,
identification of system requirements, basic tools of system analysis, system feasibility study, Data Flow
Diagram, Entity Relationship Diagram, input design, output design, database design, documentation, and
presentation.
CPSC 302

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
3(2-2-5)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สื่อส่งสัญญาณ โครงสร้างการวางเคเบิล แนวคิดทั่วไป การวางเคเบิลใน
แนวราบ ข่ายสายแกนหลัก พื้นที่โทรคมนาคม การทดสอบและ การรับรองการวางเคเบิล การออกแบบการวางเคเบิล การ
ติดตั้งสายเคเบิล การทํางานของบริดจ์ โพรโทคอลต้นไม้แบบทอดข้าม ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่อีเทอร์เน็ต การสลับเส้นทางขั้น
พื้นฐาน ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเสมือนที่อยู่อินเทอร์เน็ต การจัดเส้นทางแบบคงที่ การจัดเส้นทางแบบพลวัต โพรโทคอ
ลการจัดเส้นทางสารสนเทศ การจัดเส้นทางแบบระยะสั้นเป็นอันดับแรก การปรับตั้งอุปกรณ์จัดเส้นทางขั้นพื้นฐาน การเชื่อมต่อ
แบบอนุกรม และข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบไร้สาย
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).
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CPSC 303
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (CPSC 202)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ วิธี
โมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การ
บริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุน
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และเครื่องมือ
สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
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.
CPSC 304

การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
3(3-0-6)
(Management of Information System in Organization)
หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิง
ธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการ
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กรและระบบการบริหาร บทบาทและหน้าทีของผู้บริหารที่มีต่อการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ข้อบังคับ จริยธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้างข้อมูล (CPSC 203) และ การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 204)
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การวิ เ คราะห์แ บบมี น ส์ เ อน ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ดั้ง เดิ ม การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจําวัน การค้นหาโดยไม่มีการชี้แนะ การค้นหาโดยมีเชาวน์ปัญญาช่วย การ
ค้นหาเมื่อมีคู่ปรปักษ์ การเล่นเกม ตรรกะเงื่อนไข ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎการจัดการความไม่แน่นอนในระบบผู้เชี่ยวชาญ
ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใยประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเจเนติก การโปรแกรมเจเนติก การทําเหมืองข้อมูล
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, rulebased expert systems, uncertainty management in expert systems, fuzzy logic, artificial neural networks,
genetic algorithms, genetic programming, and data mining.
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CPSC 332

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)
3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษย์ กระบวนวิธีการบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ การทํางาน เทคนิคการ
สังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์และการโมเดลงาน วิธีแสดงส่วนปฏิสัมพันธ์และเครื่องมือสร้างต้นแบบ
ขั้นตอนการเรียนรู้ การศึกษาการใช้งานและการวิเคราะห์โพรโทคอลการใช้คํา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แนว
ทางการทดลองทําจริง การเรียนรู้ของมนุษย์ การทํานายและการเลียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และกรณีศึกษา
Human behavior, methodologies for obtaining and interpreting human behavior: work
activity analysis, observation techniques, questionnaire, task analysis and modeling techniques, methods for
interface representation and prototyping tools, cognitive walkthroughs, usability studies and verbal protocol
analysis, the four approaches to human-computer interaction, empirical, cognitive, predictive, and
anthropomorphic and case studies.

CPSC 341

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)
3(2-2-5)
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การสร้ า งภาพคอมพิ ว เตอร์ โครงสร้ า งข้ อ มู ล สํ า หรั บ คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ส์
เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เทคนิคในการย่อ/ขยาย ย้ายตําแหน่ง หมุน และตัดภาพ การ
โต้ตอบกับผู้ใช้ การทําภาพเคลื่อนไหว การทํางานเสมือนจริง เน้นการฝึกหัด และการสร้างเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติการ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
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

จริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Ethics for Computer Professionals)
แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมในปัจจุบัน
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.

กลุ่มวิชาเลือก
CPSC 331

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และดีไซน์แพทเทิร์น
3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming and Design Patterns)
วิชาบังคับก่อน : การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ (CPSC 207)
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ เครื่องมือช่วยการออกแบบซอฟต์แวร์ ภาษายูเอ็มแอล
ดีไซน์แพทเทิร์นและกรอบดีไซน์ แพทเทิร์นเพื่อการสร้างอ็อบเจกต์ แพทเทิร์นเชิงโครงสร้าง และ แพทเทิร์นเชิงพฤติกรรม
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)
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์งานสื่อดิจิทัลแบบต่าง ๆ ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อ
ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปด้าน
สื่อมัลติมีเดีย การผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมต่าง 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)
การเปรี ยบเทีย บระบบสนั บ สนุน การตั ดสิ น ใจกับ ระบบสารสนเทศแบบอื่น กระบวนการตั ด สิน ใจของมนุษ ย์ ชนิ ด และ
สถาปัตยกรรมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หัวข้อต่างๆในการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การ
สร้างแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์เพื่อเชาวน์ปัญญาทางธุรกิจ และการจัดการสมรรถนะทางธุรกิจ
Comparison of Decision Support Systems (DSS) and other information systems. Human decision-making
processes. Types and architecture of DSS. Issues in implementation of DSS project.
Mathematical models of business intelligence, and business performance management.
CPSC 335

การโปรแกรมแบบลูกข่าย-แม่ข่าย (Client-Server Programming)
3(2-2-5)
โมเดลและการโปรแกรมการสื่อสารแบบลูกข่าย-แม่ข่าย การออกแบบซอฟต์แวร์ การประมวลผลพร้อม
กัน การเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์กับโพรโทคอล ซ็อกเก็ตเอพีไอ ขั้นตอนวิธีดําเนินงานที่ฝั่งลูกข่ายและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนวิธีดําเนินงานที่ฝั่งแม่ข่ายและประเด็นที่เกี่ยวข้อง แม่ข่ายแบบไม่กําหนดการเชื่อมต่อ และแม่ข่ายแบบกําหนดการ
เชื่อมต่อ
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

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย (Internetworking Technology)
3(3-0-6)
ที่อยู่ไอพี โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต ไอพี อาร์พ อาร์อาร์พ ไอซีเอ็มพี ไอจีเอ็มพี แนวคิดของการจัดเส้นทาง
การจัดเส้นทางแบบคงที่ การจัดเส้นทางแบบพลวัต ริพ โอเอสพีเอฟ บีจีพี การส่งข้อมูลจากโพรเซสถึงโพรเซส พีพีพี การ
ควบคุมความแออัดในเครือข่าย คิวโอเอส ดีเอ็นเอส ไอเอสดีเอ็น เอซีแอล ดีดีอาร์กับไอเอสดีเอ็น แนท ดีเอชซีพี การส่งสื่อ
ประสม การจัดการเครือข่าย 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

การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
3(3–0–6)
การค้นคืนข้อความ ธรรมชาติของสารสนเทศ การแทนและโครงสร้างสารสนเทศ การค้นคืนข้อความหรือ
การค้นคืนสารสนเทศอย่างเต็มทั้งแบบมีข้อกําหนด และไม่มีข้อกําหนด องค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศ ปัญหาใน
การค้นคืนข้อความอย่างเต็ม โพลีกามี ซีโนนีมี ไฮเปอร์นีมี ไฮโปนีมี ข้อคําถามเชิงข้อความ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของระบบ
ค้นคืนสารสนเทศ วิธีการค้นคืนข้อความ วิธีเชิงอินเด็กซ์ วิธีจับคู่สตริงอย่างง่าย ขั้นตอนวิธีเคเอ็มพี การประมาณการการจับคู่
ต้นไม้แบบแพ็ต การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม พื้นที่เวกเตอร์ การทําอินเด็กซ์เชิงความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เครือข่ายใยประสาทเทียม และเครื่องช่วยการค้นคืนข้อความ
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)
วิชาบังคับก่อน : สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ (STAT 201)
ทฤษฎีการวิจัย การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการ
วิจัย การสํารวจกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็น และแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น เทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มอย่างมีระบบ การสุ่มแบบแบ่งชั้น การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มขั้นตอนเดียว เทคนิคการ
รวบรวมข้อมูล การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์ผล การทํา
รายงานและเทคนิคการนําเสนอผลการวิจัย
Research theories, estimates and tests of hypotheses, population and sampling,
research design, sample survey, probabilistic and non-probabilistic sampling, sampling techniques, simple
random sampling, systematic sampling, stratified sampling, one-stage cluster sampling; data gathering
techniques: questionnaires, interviews, data processing using software tools, output analysis, reporting,
and presentation techniques.
CPSC 339
การวิจัยดําเนินงาน (Operation Research)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : คณิตศาสตร์ดิสครีต (MATH 201)
โมเดลเชิงกําหนด กําหนดการเชิงเส้น แบบจําลองข่ายงาน การวิเคราะห์เส้นทางสั้นที่สุดแบบฟลอยด์
การจําลองการไหลในข่า ยงาน การขนส่ง โมเดลข่า ยงานแบบมี การขนถ่า ย กํา หนดการเชิง เส้นแบบกําหนดเป้าหมาย
กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม กําหนดการพลวัต โมเดลระบบสินค้าคงคลัง โมเดลความน่าจะเป็น โมเดล เชิงพยากรณ์ เทคนิค
การสร้างแบบจําลองไม่ต่อเนื่อง และโมเดลแถวคอย
Deterministic models, linear programming, networks, Floyd's shortest path, network flows,
transportation, and transshipment models, goal programming, integer programming, deterministic dynamic
programming, and deterministic inventory models, probabilistic models, forecasting models, discrete
simulation techniques and queuing models.
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CPSC 342

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website Design and Development)
3(2-2-5)
โครงสร้างและการทํางานของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบ Static และ Dynamic การออกแบบเว็บเพจ
การจัดการเชื่อมต่อ การแทรกข้อความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการเชื่อมโยงและการจัดการฐานข้อมูลบน
เว็บไซต์ เน้นการฝึกหัด และการสร้างเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์
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
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Science Project I)
3(0-6-0)
วิชาบังคับก่อน : สําหรับนักศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 ขึ้นไป
โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่ 1 เป็นการทํางานกลุ่มหรื อเดี่ยวภายใต้คําแนะนํ าของอาจารย์ ที่ป รึกษา
นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทําการศึกษาปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ โครงงานที่ทําจะต้องเป็น
โครงงานที่ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา
This course is the first portion of a project-based individual or group study investigation.
Students will work under the supervision of faculty member(s). Each group must choose to conduct a
systematic investigation of a computer science problem of its choice. Project topic must require a
substantial background in computer science and the application of studied concepts and techniques.
CPSC 401
การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ (Software Project Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CPSC 303)
กิจ กรรมของโครงงาน การนิยาม การวางแผน การนํา โครงงาน การติด ตามโครงงาน ข้อจํา กัดของ
ข้อกําหนดด้านสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ การเจรจาและเขียนสัญญา เครื่องมือในการทําตารางเวลา การ
ประมาณระยะเวลา แผนผังโครงข่ายการทํางาน การจัดการกลุ่ม กลุ่มสนับสนุน บทบาทของผู้จัดการโครงงาน เครื่องมือใน
การติดตามโครงงาน และรายงานต้นทุนของโครงงาน
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
การออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System Design)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ปัญญาประดิษฐ์ (CPSC 305)
ธรรมชาติของการจัดการ การตัดสินใจของมนุษย์และการทําโมเดลสําหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือซอฟ์ตแวร์ โมเดล
เหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่องสําหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ โมเดลแถวคอยสําหรับระบบผู้เชี่ยวชาญ เทคนิคการหาวิธีที่เหมาะสมที่สุด
และเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในระบบผู้เชี่ยวชาญ
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.
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CPSC 432
ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database System)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ระบบปฏิบัตกิ าร (CPSC 205) และ ระบบฐานข้อมูล (CPSC 206)
แนวความคิดพื้นฐานของฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเด็นของข้อมูลแบบกระจาย การเข้าถึง
ข้อมูลเดิม ปัญหาของสมรรถนะในการใช้ข้อมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง เทคนิคการกู้คืนฐานข้อมูล กรณีศึกษา
ฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ ฐานข้อมูลสื่อประสม และฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ในลักษณะของฐานข้อมูลแบบกระจาย
Basic database and computer networks concepts, distributed data issues, accessing preexisting data, performance problems, transaction management, database recovery techniques, case
study, databases of Artificial Intelligence (AI), and multimedia and object-oriented on distributed
database systems.
CPSC 433
การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 204)
การทําเหมืองข้อมูลและแมชชีนเลอร์นนิงเบื้องต้น แนวคิด ข้อมูลเชิงรายการ ตัวแปรข้อมูล วิธีการจําแนก
ข้อมูล ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความน่าเชื่อถือของโมเดล การประเมินประสิทธิภาพด้วยลิฟท์และ
ต้นทุน การเตรียมข้อมูลเพื่อการค้นหาความรู้ การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแสดงข้อมูลภาพ การสรุปข้อมูล
การหาแนวโน้มที่ผิดปกติ การประยุกต์กับการตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกค้า การประยุกต์กับการวิเคราะห์ข้อมูลไมโคร
อาร์เรย์ การประยุกต์กับเรื่องอื่น ๆ ผลกระทบต่อสังคมของการทําเหมืองข้อมูลกับแนวโน้มในอนาคต และหัวข้อเหมืองข้อมูล
ขั้นสูง
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

การจัดการเครือข่าย (Network Management)
3(3–0–6)
หน้าที่ของการจัดการเครือข่าย โมเดลการจัดการเครือข่าย มาตรฐานการจัดการเครือข่าย เครือข่ายการ
จัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือข่ายอย่างง่าย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝ้าระวังระยะไกล(อาร์มอน) โพรโท
คอลสารสนเทศร่วมเพื่อการจัดการ(ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอบี) และเครื่องมือและเทคนิคใน
การจัดการเครือข่าย
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

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
3(3-0-6)
โมเดลธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บไซต์เพื่อ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระเงินของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดการตลาดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การลู่เข้าของเทคโนโลยีกับธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ที่สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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E-commerce business models, infrastructure of E-commerce, building an E-commerce
web site, E-commerce payment systems, security system, E-commerce law, E-commerce marketing
concepts, E-commerce auction, supply chain management. Convergence of technologies and business
and new technologies to support E-commerce.
CPSC 437
การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ (Computer Security Management) 3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CPSC 302)
หลักการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ การกําหนดนโยบายความมั่นคง การรักษาความลับ ภาวะส่วนตัว
การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขข้อมูล การทําให้
ระบบไม่สามารถให้บริการได้ การเข้ารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม และการวางแผนการกู้คืนเมื่อเกิดหายนะ
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

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3 (3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science I)
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับผู้สอน
ศึกษาในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิ ชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิช าจะระบุในภาค
การศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ําได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม
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

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science II)
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับผู้สอน
ศึก ษาในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอี ยดสาระวิช าจะระบุในภาค
การศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ําได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม
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

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science Seminar)
3(3-0-6)
ศึกษาเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทความที่น่าสนใจ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนา การจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการจากภายนอกมา
บรรยายให้ความรู้
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.

Nation University

- 43 -

คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
CPSC 391

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Preparation for Cooperative Education)
หลักการ กระบวนการ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ การเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพในองค์กร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ
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

การฝึกงานวิชาชีพ (Career Training)
1(0-6-0)
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 400 ชั่วโมง โดยมีผู้นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดประสบการณ์จริงจาก
การทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา
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)
วิชาบังคับก่อน : การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (CPSC 391)
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการในตําแหน่งที่ตรงกับ
สาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง
ปฏิ บัติ ต ามระเบีย บการบริ หารงานบุค คลของสถานประกอบการในระหว่ า งปฏิ บั ติ ง าน มีห น้า ที่รั บ ผิ ดชอบชัด เจนและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ก่อนสําเร็จการศึกษา
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.
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CPSC 492
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Science Project II)
3(0-6-0)
วิชาบังคับก่อน : โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (CPSC 394)
โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่ 2 เป็นงานต่อเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่ 1 (CPSC 394) นักศึกษาต้อง
เขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบ และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการนําเสนอ
โครงงาน โดยนักศึกษาจะทํางานดังกล่าวภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
This course is a continuation of CPSC 394. Students must complete the coding, testing,
and deployment phase, submit formal documentation, and pass the oral examination and project
presentation of their projects. Students will work under the supervision of faculty member (s).
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มี
1. ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติจริงได้
2. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผู้อื่นได้
3. ความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill)
4. คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
: Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)
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โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

2. หมวดวิชาเฉพาะ

30 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

2.1 วิชาแกน

91 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต

- การเงิน
- การบัญชี
- การตลาด
- การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
- การจัดการและองค์การ
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธรุกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

48 หน่วยกิต

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

2.3 วิชาเอกเลือก
แผนที่ 1

13 หน่วยกิต

- วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
- กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า

แผนที่ 2
- วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาแบบฝึกงาน
(ต่อรายวิชาไม่เกิน 3 หน่วยกิต (0-3 หน่วยกิต))
- กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
127 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
1.
2.
3.
4.
5.

CIVI 100
ECON 100
LAWS 102
SOCU 100
TAPS 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
กฎหมายทั่วไป (General Laws)
สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society)
การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
(Thinking Communication and Problem Solving)

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ENCO 101
ENCO 102
ENCO 201
ENCO 202
THAC 101
THAC 102
THAC 201
THAC 202
ASEN 101
ASEN 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication III)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 (Thai Language for Communication I)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (Thai Language for Communication II)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (Thai Language for Communication III)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 (Thai Language for Communication IV)
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 (ASEAN Language for Communication I)
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 (ASEAN Language for Communication II)

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

เงื่อนไข การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษา
(1) สําหรับนักศึกษาไทย
- กําหนดเรียนภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
และเลือกเรียน ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)
หรือเรียน ภาษาอาเซียน
6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
(2) สําหรับนักศึกษาต่างชาติ
- กําหนดเรียนภาษาไทย
6 หน่วยกิต (THAC 101 และ THAC 102)
และเลือกเรียน ภาษาไทย 6 หน่วยกิต (THAC 201 และ THAC 202)
หรือเรียน ภาษาอาเซียน
6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
หรือเรียน ภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
- จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะ และมหาวิทยาลัย
- การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอื่นได้
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematical in daily)
2. SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนทศ (Media and Information Technology)

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

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต
1. LEAC 100
2. LEAC 200

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 (Learning by Activities I)
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (Learning by Activities II)

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

2 หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 30 หน่วยกิต
1. ACCT 103 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
2. ACCT 301 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
3. BLAW 201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
(Business Law and Business Ethics)
4. BUSI 102 หลักการตลาด (Principles of Marketing)
5. BUSI 103 หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
(Principles of Management and Organization Behavior)
6. BUSI 201 การภาษีอากร 1 (Taxation I)
7. BUSI 203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
(Business Quantitative Analysis and Business Statistics)
8. BUSI 205 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
9. BUSI 206 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
(Productions and Operation Management)
10. ECON 105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (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(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 18 หน่วยกิต
1. BCOM 311 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security of Information Systems)
2. BCOM 312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(Information System Analysis and Design)
3. BCOM 313 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
(Laws and Ethics for Computer Professionals)
4. BCOM 314 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
(Management of Information System in Organization)
5. BCOM 381 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 (Business Computer Project I)
6. BCOM 481 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 (Business Computer Project II)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
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2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 15 หน่วยกิต
1. BCOM 121
2. BCOM 221
3. BCOM 321
4. BCOM 322
5. BCOM 323

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
(Computer Application for Business)
ระบบฐานข้อมูล (Database System)
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ
(Computer Graphic Applications for Business)
ความฉลาดทางธุรกิจ (Business Intelligence)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methods)

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

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 หน่วยกิต
1. BCOM 131
2. BCOM 231
3. BCOM 331

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming)
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Visual Programming in Business)
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website Design and Development) 3(2-2-5)

4) กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ 6 หน่วยกิต
1. BCOM 241
2. BCOM 242

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms )
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Communications and Computer Networks)

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

2.3 วิชาเอกเลือก 13 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งจาก 2 แผน นี้
แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
1. BCOM 391
2. BCOM 491

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

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

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝึกงาน
1. BCOM 291
2. BCOM 392
3. BCOM 393

การฝึกงานวิชาชีพ 1 (Career Training I)
การฝึกงานวิชาชีพ 2 (Career Training II)
การฝึกงานวิชาชีพ 3 (Career Training III)

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1(0-6-0)
1(0-6-0)
2(0-12-0)
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โดยเลือกศึกษาจากรายวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก ต่อไปนี้
1. BCOM 361
2. BCOM 362
3. BCOM 363
4. BCOM 461
5. BCOM 462
6. BCOM 463
7. BCOM 464
8. BCOM 465
9. BCOM 482

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางธุรกิจ
(Object-Oriented Programming in Business)
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Programming Development)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information Systems)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Information System)
ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Information Systems in Logistics and Supply Chain)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Selected Topic in Business Computer)
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Computer Business Seminar)

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

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชา หรือ
คณะอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือหัวหน้าสาขา

: เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ IT
Examination : Computer for Working
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

BUSI 102
BUSI 103
CIVI 100
ECON 100
ENCO 101
LEAC 100
MATH 100
TECH 100

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หลักการตลาด
หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม 1
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลทางธุรกิจ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
การภาษีอากร 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
หรือ
ภาษาอาเซียนเพือ่ การสือ่ สาร 1

TAPS 100
……….......

การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
วิชาเลือกเสรี 1

รวม

ACCT 301
BCOM 311
BCOM 312
BCOM 321
BCOM 323
BCOM 331
BCOM 381

BCOM 491

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การบัญชีเพื่อการจัดการ
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพือ่ งานธุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
โครงงานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ 1

สหกิจศึกษา

รวม

3
3
2
2
3
1
2
2

รหัสวิชา

ACCT 103
BCOM 131
BCOM 121
ENCO 102
LAWS 102
LEAC 200
SCIE 100
SOCU 100

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบัญชีการเงิน
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ งานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
กฎหมายทั่วไป
การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม 2
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังคมและวัฒนธรรม

รวม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2

หน่วยกิต

รหัสวิชา

3
3
3
3
3

BCOM 221
BCOM 242
BLAW 201
BUSI 205
ECON 105
ENCO 202
หรือ

ระบบฐานข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4
หรือ

2
3

ASEN 102
...................

ภาษาอาเซียนเพือ่ การสือ่ สาร 2
วิชาเลือกเสรี 2

รวม

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

BCOM 313
BCOM 314
BCOM 322
BCOM 391
BCOM 481
BUSI 206
..................
..................
BCOM 313

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
ความฉลาดทางธุรกิจ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
โครงงานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ 2
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
วิชาเอกเลือก 1
วิชาเอกเลือก 2
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รวม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
หน่วยกิต
6

6

-

รหัสวิชา

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3

3

หน่วยกิต
3
3
3
1
3
3
3
3
3

22

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

-

3
3
3
3
2
1
2
2

21

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

21

หน่วยกิต

19
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

20

รวม

รหัสวิชา

หน่วยกิต

18

BCOM 231
BCOM 241
BUSI 201
BUSI 203
ENCO 201
หรือ
ASEN 101

รหัส

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หน่วยกิต
-
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝึกงาน
รหัสวิชา

BUSI 102
BUSI 103
CIVI 100
ECON 100
ENCO 101
LEAC 100
MATH 100
TECH 100

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หลักการตลาด
หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม 1
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
3
3
2
2
3
1
2
2

รวม

รหัสวิชา

รหัสวิชา

ACCT 103
BCOM 131
BCOM 121
ENCO 102
LAWS 102
LEAC 200
SCIE 100
SOCU 100

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบัญชีการเงิน
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ งานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
กฎหมายทั่วไป
การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม 2
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังคมและวัฒนธรรม

18
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

BCOM 231
BCOM 241
BUSI 201
BUSI 203
ENCO 201
หรือ
ASEN 101

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลทางธุรกิจ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
การภาษีอากร 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
หรือ
ภาษาอาเซียนเพือ่ การสือ่ สาร 1

TAPS 100
……….......

การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
วิชาเลือกเสรี 1

รวม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2

หน่วยกิต

รวม

รหัสวิชา

3
3
3
3
2
1
2
2

19
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

3
3
3
3
3

BCOM 221
BCOM 242
BCOM 291
BLAW 201
BUSI 205
ECON 105
ENCO 202

ระบบฐานข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การฝึกงานวิชาชีพ 1
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4

2
3

หรือ
ASEN 102
...................

หรือ
ภาษาอาเซียนเพือ่ การสือ่ สาร 2
วิชาเลือกเสรี 2

20

หน่วยกิต

รวม

หน่วยกิต
3
3
1
3
3
3
3

3

22

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ 1 (BCOM 291) ต้องฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

รหัส

ACCT 301
BCOM 311
BCOM 312
BCOM 321
BCOM 323
BCOM 331
BCOM 392

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การบัญชีเพื่อการจัดการ
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพือ่ งานธุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางธุรกิจ
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
การฝึกงานวิชาชีพ 2

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
1

รวม

BCOM 481

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

โครงงานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ 2
วิชาเอกเลือก 2
วิชาเอกเลือก 3

รวม

BCOM 313
BCOM 314
BCOM 322
BCOM 381
BCOM 393
BUSI 206
..................

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพฯ
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
ความฉลาดทางธุรกิจ
โครงงานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ 1
การฝึกงานวิชาชีพ 2
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
วิชาเอกเลือก 1

19

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
2
3
3

20

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ 3 (BCOM 393)
ต้องฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชั่วโมง

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ 2
(BCOM 392) ต้องฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

รหัสวิชา

รหัสวิชา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
หน่วยกิต
3
3
3

9

-

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

-

รวม

หน่วยกิต
-
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม
สมัยโบราณ อารยธรรมสมัยกลาง อารยธรรมสมัยใหม่ และประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม่
A Study of humanity ’s history, religious beliefs, prosperity of ancient civilizations,
medieval civilizations, modern civilizations and history of arts from antiquity to modern times.

ECON 100

เศรษฐศาสตร์ใน (Economics in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปทาน และปัจจัย
กําหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค การกําหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้านตลาดทุน
การเงิน การธนาคาร การคลังของรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ
Study the basic of principles Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand
Supply and factors determining of consumer spending behavior, the production level. National Income,
Basic knowledge in capital market ,Money and Banking, Government finance, International trade.

LAWS 102

กฎหมายทั่วไป (General Laws)
2(2-0-4)
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะ ที่มาของกฎหมายแต่ละประเภท การใช้และการยกเลิก
กฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
Basic Knowledge of Law, sources , origin and categories of laws, legal application and
abrogation, general principles of civil law , criminal law and constitutional law.

SOCU 100

สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society)
2(2-0-4)
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ และ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and
culture in ASEAN countries.

TAPS 100

การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา
2(2-0-4)
(Thinking Communication and Problem Solving)
ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแก้ไข
ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
communication, logical thinking and problem solving, communication skill development, thinking skill
development and problem solving and decision-making process.
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กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ENCO 101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)
3(2-2-5)
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน
Elementary structure and grammar. listening, speaking, reading and writing basic
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

ENCO 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)
3(2-2-5)
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ
Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in communicative
situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.

ENCO 201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication III)
3(2-2-5)
โครงสร้างที่สําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับที่มีความยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
Exposure to significant structures of the English language as the basis of developing
language abilities: listening, speaking, reading and writing through language skill integration with emphasis
on communicative competence at a more complex level.

ENCO 202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)
3(2-2-5)
ศัพท์ สํานวนที่ใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
Vocabulary and expressions used for careers; writing memos, announcements, time
schedules, facsimile messages, and other related documents, including basic practice of conversations
related to work.
THAC 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 (Thai Language for Communication I)
3(1-4-4)
อักษรไทย ระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Thai script. Thai sound system. Elementary structure and grammar. Skills of listening,
speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

THAC 102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (Thai Language for Communication II)
3(1-4-4)
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ
Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in communicative
situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.
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THAC 201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (Thai Language for Communication III)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและการฟัง
โดยเน้นการเก็บใจความสําคัญ ฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ
Thai usage for communication in critical thinking process related to Thai usage; reading
and listening practice with emphasis on finding main ideas; speaking and writing practice in academic and
business areas.

THAC 202

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 (Thai Language for Communication IV)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ
Thai usage for communication and presentation in academic and business areas; fourskill practice focused on appropriate and effective communication in careers.

ASEN 101

ASEN 102

ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 (ASEAN Language for Communication I)
3(2-2-5)
- เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือกลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี)
- โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับเบื้องต้น การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน
- Grammar and basic sentence patterns at a basic level. Listening, speaking, reading and
writing. Vocabulary and expressions in daily life.
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5)
- เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี)
- โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน
- Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading and
writing. Vocabulary and expressions in daily life.

เงื่อนไข การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษา
(1) สําหรับนักศึกษาไทย
- กําหนดเรียน ภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
- และเลือกเรียน ภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)
หรือเรียน
ภาษาอาเซียน
6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
(2) สําหรับนักศึกษาต่างชาติ
- กําหนดเรียน ภาษาไทย
6 หน่วยกิต (THAC 101 และ THAC 10
- และเลือกเรียน ภาษาไทย
6 หน่วยกิต (THAC 201 และ THAC 202)
หรือเรียน
ภาษาอาเซียน
6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
หรือเรียน ภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
- จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะ และมหาวิทยาลัย
- การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอื่นได้
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
MATH 100

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematical in Daily Life)
2(2–0–4)
ศึ ก ษาระบบจํ า นวนจริ ง แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละการแก้ ปั ญ หา ตรรกศาสตร์ การเที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ
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.
SCIE 100

สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2–0–4)
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การส่งเสริม บํารุงรักษาและ
คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
The study of the relationship Systematic between humans and the environment, the
development and use of natural resources. The conservation of biological diversity in the district. Using
science and technology activities that affect the environment. Participation in the management of natural
resources and the environment, promoting the maintenance and protection of the environment and
natural resources, according to the principles of sustainable development.

TECH 100

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร การศึกษาและนําไปใช้เชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบค้น
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
A study of communication technology meaning and principles, introduction of
information technology, technology applications for communication, education and commercial
application, types of information system, data retrieval, introduction to database systems, office
automation system, security and ethics of information technology using.

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
LEAC 100

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 (Learning by Activities I)
1(0-3-2)
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรม การเสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทักษะการปรับตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
Participation in activities which help develop student quality in academic activities,
health promotion , volunteer and environmental saving, arts and culture, moral and ethics. Promote
skills and experiences both inside and outside university and adaptive skills to prepare them to live a
happy life with other people in university.
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LEAC 200

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (Learning by Activities II)
1(0-3-2)
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา และด้านความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีจิต
อาสา สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
Participation in activities which help develop student quality in communication,
language and professionalism to prepare desirable attributes within graduates, physical well-being,
positive mental health, service minded, self responsibility towards community.

กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
ACCT 103

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
3(3-0-6)
หลักการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจรการบัญชี การ
จัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยการ จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และแนวความคิด
เกี่ยวกับ ต้นทุน – ปริมาณ – กําไร เพื่อการตัดสินใจ
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, accounting professional
ethics, And concept of cost – volume – profit for decision making.
ACCT 301

การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 103 การบัญชีการเงิน
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน
การคิดต้นทุนตามกิจกรรม
การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - กําไรการบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํา
รายงานตามส่วนงาน การกําหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
Prerequisite : ACCT 103 Financial Accounting
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)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น
หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่น ตรา
สารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผู้บริหารและพนักงาน 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.
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BUSI 102

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด หน้าที่และความสําคัญของการตลาด ที่มีผลต่อความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจ
การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์
กําหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
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 103

หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Principle of Management and Organizational Behavior)
ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและต่างประเทศ หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การชี้นํา และการควบคุม การศึกษาหน้าที่การบริหาร แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการ
จัดการในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการจัดการกระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองค์การ หลัก
พื้นฐาน และการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มผู้นํา และภาวะ
ความเป็นผู้นําอํานาจหน้าที การจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสารในองค์การ ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในองค์การ ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์การจัดการ พฤติกรรมองค์การภายใต้การบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัฒน์ และ
จริยธรรมในการจัดการ
A study of organization characteristics and management both domestically and globally.
Management roles, which include planning, organizing, recruiting, directing and controlling. Concepts and
theories of management, roles of executives in managerial function, managerial process, organization
design and development; basic principles and analysis of individual and organizational behavior, the
relationship between individuals and group leader, leadership skills authorities, motivation, will power,
organizational communication, conflict and the organizational change; analysis of issues related to
management organizational behavior in the globalized world and management ethics.

BUSI 201

การภาษีอากร 1 (Taxation I)
3(3-0-6)
ภาพรวมของโครงสร้างระบบการภาษีอากรของไทย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก
ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และ ภาษีท้องถิ่น
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 203

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis & Business Statistics)
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจําลองสถานการณ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
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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 205

การเงินธุรกิจ (Business Finance)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 103 การบัญชีการเงิน
ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงินของ
ธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการบริหารการเงิน การจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจทั้งในด้านการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ตลาดทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

Prerequisite : ACCT103 Financial Accounting
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.
BUSI 206

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Productions and Operation Management) 3(3-0-6)
ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธ์การผลิตและบริการ การวางแผนผลิตสินค้าและ
บริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลําเลียง การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ การควบคุมต้นทุนการลดความสูญเสีย การบํารุงรักษาอุปกรณ์ การบริหารความปลอดภัย
จริยธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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.

ECON 105

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ด้านอุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน
กําไร โครงสร้างการตลาด ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายของธุรกิจ เช่น นโยบายการผลิต นโยบาย
การตลาด นโยบายการกําหนดราคา
An exposure to principles of economics with an emphasis on demand, consumer
behavior, production behavior, cost and profit analysis, market structure, financial market, monetary
policy, fiscal policy, and international trade and monetary policy. This also aims to encourage applied
use of these topics in the processes of analysis and decision-making as well as business policy
determination including production policy, marketing policy, and pricing policy.
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
: กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
BCOM 311

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Security of Information Systems)
3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ภัยรุกรานของระบบสารสนเทศ กลไกการ
โจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การรักษาความลับ ภาวะส่วนตัว การลบเลือน
สารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ การป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต
การแก้ไขข้อมูล การทําให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ การเข้ารหัสลับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการความเลี่ยง
ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม และการวางแผนการกู้คืนเมื่อเกิดหายนะ
Introduction to information system security, an invasion of information systems, attack
and defense mechanisms, policies and operation with security systems, confidentiality, privacy, erase the
information on the computer, Identified in the computer systems, privent access by unauthorized
informatio, modification, denial of services, encryption, computer crimes, risk managements, legal and
ethical issues and planning for disaster recovery.

BCOM 312

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Systems Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : BCOM 221 ระบบฐานข้อมูล
องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ วิธีการกําหนดความต้องการของ
ระบบงาน เครื่องมือเบื้องต้นสําหรับการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การใช้แผนภาพแสดงการไหล
ของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูล การทําเอกสารประกอบ การบํารุงรักษาระบบ กรณีศึกษา 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,
system maintenance, case studies and presentation.
BCOM 313

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Laws and Ethics for Computer Professionals)
แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการใช้เครือข่ายสังคม
Concepts of morality and ethics, act on the offense on the computer, intellectual
property law, copyright, patents, trademarks, law on electronic commerce and privacy laws, computer
crime, case studies of social network.
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BCOM 314

การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
3(3-0-6)
(Management of Information System in Organization)
หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิง
ธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการ
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กรและระบบการบริหาร บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารที่มีต่อการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ข้อบังคับ จริยธรรม และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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.
BCOM 381

โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 (Business Computer Project I)
3(0-6-3)
วิชาบังคับก่อน : สําหรับนักศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
โครงงานเฉพาะเรื่อ งส่ว นที่ 1 เป็น การทํา งานกลุ่มหรือเดี่ยวภายใต้คํา แนะนํ า ของอาจารย์ ที่ป รึก ษา
นักศึกษาต้องทําการศึกษาปัญหาทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ โครงงานที่ทําจะต้องเป็น
โครงงานที่ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา
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). Students are required to study the
problem of Information system development of their choice, systematically. Project topic must require a
substantial background in Basic computer knowledge and the application of studied concepts and
techniques.
BCOM 481

โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 (Business Computer Project II)
3(0-6-3)
วิชาบังคับก่อน : BCOM 381 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่ 2 เป็นงานต่อเนื่องจากโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 (BCOM 381) นักศึกษาต้อง
เขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบ และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการนําเสนอ
โครงงาน โดยนักศึกษาจะทํางานดังกล่าวภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
This course is a continuation of BCOM 381. 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).

: กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
BCOM 121

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ (Computer Application for Business) 3(2-2-5)
ความเข้าใจในแนวคิดและคําศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสาร
ข้อมูล โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และองค์กรธุรกิจ โดยมีแนวคิดที่ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ระบบข้อมูล การทํางานประเภทตารางคํานวณในการแก้ปัญหางานธุรกิจ การใช้และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิธีการทําธุรกิจขององค์กร โดยครอบคลุมถึงการทํางานจริง ฝึกปฏิบัติ เช่น การประมวลผลคํา
สเปรดชีต ฐานข้อมูล เวิลด์ไวด์เว็บ การเข้าถึงอีเมล์ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในสํานักงาน
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Understanding the concepts and terminology of computer hardware and software, data
storage and data communication focus on the relationship between technology and business
organizations, the concept covers the development of information systems, operation of grid computing
to solve business problems, using and management of modern technology, the impact on the
organization's way of doing business covers real work, practices such as word processing, spreadsheets,
databases, world wide web, email, internet, and office application software.
BCOM 221

ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)
3(2-2-5)
ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล อี-อาร์ไดอะแกรม
การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทําให้เป็นบรรทัดฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) ภาษาฐานข้อมูล
ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นแบบง่าย (เอสคิวแอล) ความมั่นคงและบูรณภาพ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แนวคิดพื้นฐานของฐานข้อมูล
เชิงอ็อบเจกต์และฐานข้อมูลแบบกระจาย
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.
BCOM 321

การประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ
3(2–2–5)
(Computer Graphic Applications for Business)
พื้นฐานงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ประเภทของงานกราฟิกที่ใช้ในธุรกิจ การสร้างภาพ กราฟิกด้วย
โปรแกรมวาดภาพ การปรับแก้ตัดต่อภาพ การตกแต่งภาพ กราฟิก 3 มิติ ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อเสียง วิดิทัศน์ ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟิกในงานสื่อ เพื่อประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจ ปัญหาด้านจริยธรรมและ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟิก
Basic of Computer Graphics, type of graphics in business, the graphics drawing programs,
modifying, montages, retouching, 3D graphics, motion pictures, sound editing, video. Illustration design
practices, info graphics for medias and applying business sector. Ethical and Iegal issues related to
graphics.
BCOM 322

ความฉลาดทางธุรกิจ (Business Intelligence)
3(3-0-6)
แนวคิดของการสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของการสร้างอัจฉริยะภาพทาง
ธุรกิจ โครงสร้างของคลังข้อมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ได้แก่ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ การทําเหมืองข้อมูล
เบื้องต้น และการทํามโนภาพข้อมูล การบูรณาการเทคนิค เครื่องมือ และโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ
ให้กับองค์กร
The concept of building a business genius, architectural and structural building a
business genius, the structure of the data warehouse, business analysis, include online analytical
processing (OLAP), preliminary data mining, the data and imagery (visualization), integrate techniques,
tools and software for build business talent to the organization.
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BCOM 323

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methods)
3(3-0-6)
ระเบียบวิจัย กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการกําหนด
หัวข้อ การกําหนดสมมติฐาน การเก็บข้อมูล วิธีการเลือกกลุ่มประชากรและตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือการวิจัย สถิติ
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการอ้างอิง และฝึกทําแบบเสนอโครงการวิจัย
Research methodology, research process in business, quantitative research, qualitative
research, technical topics, including the assumptions of research, data collection, methods select the
population and sample, design tools business research, statistical for data analysis, processing research,
report writing and references and practice doing research proposal.

: กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
BCOM 131

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming)
3(2–2–5)
โครงสร้างและการทํางานของคอมพิวเตอร์ ตรรกะและการแก้ปัญหา ระบบเลขจํานวนและรหัสที่ใช้แทน
ข้อมู ล พีช คณิตบูลี น การเขียนผัง งานและรหัส เทียม หลัก การเขี ยนโปรแกรม ชนิดข้ อมูล และตัว แปร การคํา นวณทาง
คณิตศาสตร์และตรรกะ ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆ คําสั่งควบคุมการทํางาน การเขียนโปรแกรมย่อยและส่งผ่านค่าไปยัง
โปรแกรมย่อย ข้อมูลอาเรย์ การประมวลผลแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น บททบทวนกฎไวยากรณ์ ภาษากับกฎเกณฑ์และความหมาย
การแปลความก่อนหลัง และการแปลความจากซ้ายไปขวาแบบง่า ย (เอสแอลอาร์) และการแปลกฎเกณฑ์แบบตรง ฝึก
ปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง เช่น 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 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++.
BCOM 231

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลทางธุรกิจ (Visual Programming in Business) 3(2–2–5)
วิชาบังคับก่อน : BCOM 131 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม การ
ออกแบบฟอร์มและเมนู คําสั่งในการกําหนดเงื่อนไข คําสั่งทํางานซ้ํา การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทํางาน คําสั่ง
ในการประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสําหรับการพัฒนาโครงงาน ภาคปฏิบัติ ศึกษาตัวอย่าง
โปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรม โดยต้องติดต่อกับฐานข้อมูล ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยการเขียนโปรแกรม และการ
ทดสอบการทํางาน
Basic concepts of visual programming, components and features of the program, form
and menu designing, instruction of condition and iteration, writing subroutines and operation functions,
instruction of processing and connecting to database management system by visual programming for
project development, workshop, case study of example program and experimental programming
connecting to databases by using programming tools and functional testing.
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BCOM 331

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website Design and Development)
3(2–2–5)
โครงสร้างและการทํางานของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบสแตติก และ ไดนามิก การออกแบบเว็บเพจ
การจัดการเชื่อมต่อ การแทรกข้อความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการเชื่อมโยงและการจัดการฐานข้อมูลบน
เว็บไซต์ เน้นการฝึกหัด และการสร้างเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์
The structure and operation of electronic documents as static and dynamic, web page
design, manage connections, insert text, audio, still and moving images, linking techniques and database
management on the website, focus on training and enhance the understanding of operating about design
and website development.

: กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
BCOM 241

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)
3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ลิสต์ สแตก แถวคอย ต้นไม้ กราฟ เซ็ต และ ฮีป การเรียงลําดับข้อมูลด้วย
อัลกอริทึมแบบบับเบิล การแทรก เชลล์ ฮีป ควิก การค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบตามลําดับ แบบไบนารี ใช้ตารางแฮช
โครงสร้างต้นไม้และการดําเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟและการดําเนินการกับข้อมูลในโครงสร้าง
กราฟ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กําหนด เขียนโปรแกรมประยุกต์
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ
Type of Data structures, such as lists, stacks, queues, trees, graphs, sets and heap.
Sorting algorithms, such as bubbles, insertions, shells, heaps, quicks. Searching algorithms, such as
sequentials, binarys, hashing tables. Tree structures and operation of tree structures. Graph structures
and operation of graph structures. Applying data structures, algorithms and writing programming for solve
business problems.
BCOM 242

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Data Communications and Computer Networks)
ศึกษาแนวคิดและหลักการด้านการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายโทรคมนาคม ชนิดและเทคโนโลยีด้านสื่อสาร
ข้อมูล การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ร่วมกับระบบเครือข่ายแบบท้องถิ่นและทางไกล โปรโตคอลในระบบเครือข่ายและโปรแกรม
สื่อสารข้อมูล รวมทั้งศึกษาปัญหาทางเทคโนโลยี โครงการด้านการสื่อสารข้อมูลในประเทศทั้งโครงการของภาครัฐและเอกชน
Concepts and principles of data communications, telecommunication,
type of
communication technologies, network connection between local area network (LAN) with wire area
network (WAN), networking Protocols and application protocols, case study of technological problem in
data communication projects in both the public and private sectors.

: กลุ่มวิชาเอกเลือก
BCOM 361

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming)
3(2–2–5)
ศึกษาหลักการและโครงสร้างของภาษาจากตัวแปร ค่าคงที่ ชนิดของข้อมูล ตัวดําเนินการและนิพจน์ การ
สร้างและการใช้วัตถุ การเรียกใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐาน การสร้างเงื่อนไข การวนซ้ํา คลาส อาร์เรย์ และแฟ้มข้อมูล การใช้จียูไอ เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ
The study of principles and structure of the language from variants, constant, data type,
operators and expressions, creating and using objects, run basic functions, creating conditions, repeating,
class, array and file, GUI using develop information systems in enterprises.
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BCOM 362

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทางธุรกิจ
3(2–2–5)
(Object-Oriented Programming in Business)
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ ชนิดข้อมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถ่ายทอด การ
ห่อหุ้ม ภาวะพหุ สัณฐาน และการนํา ของเดิมมาใช้ใหม่ กระบวนทัศ น์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง อ็อบเจกต์ การวิเคราะห์
ออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบงานเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Programming, classes, objects, abstract data types, Inheritance,
encapsulation, polymorphism and reuse, object-oriented software development paradigm, analysis,
design and application of object-oriented systems.
BCOM 363

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Mobile Programming Development)
แนวคิด หลักการ เครื่องมือและเทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ สําหรับระบบงานที่ใช้กับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไร้สาย เช่น อุปกรณ์พีดีเอ และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสร้างและออกแบบส่วนที่ติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน การสร้างภาพกราฟิกแบบต่างๆ การจัดการหน่วยความจํา และเทคนิคการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบที่มีหน่วย
ประมวลผลจํากัด การจัดเก็บข้อมูลที่รองรับระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่
Concepts, principles, tools and techniques for developing software applications on
mobile systems and wireless devices such as Personal Digital Assistant (PDA) and mobile phones.
Developments and design user interface, graphical visualization, memory management and programming
techniques for systems with limited processor, storage information for mobile communication.

BCOM 461

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)
3(3-0-6)
โมเดลธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระเงินของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
แนวคิดการตลาดของพาณิชย์ อิเล็ก ทรอนิก ส์ ระบบการจัดการลูกค้ าสั มพั นธ์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การทํ าธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กับเครือข่ายทางสังคม และเทคโนโลยีใหม่ที่สนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-commerce business models, infrastructure of e-commerce, e-commerce payment
systems, security system, e-commerce law, e-commerce auction. e-commerce marketing concepts,
customer relationship management system, supply chain management, electronic transactions with social
networks and new technologies to support e-commerce.
BCOM 462

ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information Systems)
3(2-2-5)
ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสารสนเทศในงานด้านการตลาด การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ ใช้ในการทํางานและการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
การตลาดบนเครือข่ายสังคม การสื่อสารการตลาด นวัตกรรมทางด้านการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
The study of data and information systems in the marketing, information system
development to use computer systems and application software for work and problem solving,
information technology market, marketing on social networks, marketing communications, innovations in
marketing to gain competitive advantage.
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BCOM 463

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Information System)
การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหา คัดเลือก การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ การฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งศึกษา
วิธีการในการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับระบบข้อมูล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตรงกับความต้องการขององค์การ
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
Using of information systems in human resources management in various functions
since human resource planning, recruitment, selection, evaluation, compensation and benefits, training
and labour, moreover the method study of the program selection for information systems, human
resources management meets the needs of the organization and organization objectives.
BCOM 464

ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Information Systems in Logistics and Supply Chain)
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบ
ซอฟแวร์จัดการข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า โดยมุ่งเน้นโครงสร้างและการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของการไหลของกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งระบบการแบ่งปันข้อมูล ณ จุดขายร่วมกันกับธุรกิจทั้งหมดใน
โซ่อุปทาน การสร้างระบบการจัดการทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
The role of information and communications technology have been handling the
logistics and supply chains systems, management information system software used in logistics network
and distribution design, focus on the structure and linking databases of the flow of logistics events and
supply chain, include information share systems at the point of sale with all businesses in the supply
chain, building the management systems on logistics technology and supply chain.

BCOM 465

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Selected Topic in Business Computer)
ศึกษาในหัวข้อคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค
การศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ําได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม
This course will cover new or advanced topics in business computer. 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.

BCOM 482

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer Seminar)
3(3-0-6)
ศึกษาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความที่
น่าสนใจ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนา การจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้
Study of computer technology, the development of current technology, related
research, interesting article, knowledge sharing forum and seminar, the provision of external quest
speakers and academic experts.

Nation University

- 67 -

คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

: กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
BCOM 291

การฝึกงานวิชาชีพ 1 (Career Training I)
1(0-6-0)
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยมีผู้นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานของนักศึกษา ทําให้เกิดประสบการณ์จริงจาก
การทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา
Systematically practice in relevant major field within working places for at least 100
hours under the supervision, follow-up, and evaluation by advisor to assist students to gain direct
experiences before graduation.
BCOM 392

การฝึกงานวิชาชีพ 2 (Career Training II)
1(0-6-0)
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 100 ชั่วโมง โดยมีผู้นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานของนักศึกษา ทําให้เกิดประสบการณ์จริงจาก
การทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา
Systematically practice in relevant major field within working places for at least 100
hours under the supervision, follow-up, and evaluation by advisor to assist students to gain direct
experiences before graduation.
BCOM 393

การฝึกงานวิชาชีพ 3 (Career Training III)
2(0-12-0)
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 200 ชั่วโมง โดยมีผู้นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานของนักศึกษา ทําให้เกิดประสบการณ์จริงจาก
การทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา
Systematically practice in relevant major field within working places for at least 200
hours under the supervision, follow-up, and evaluation by advisor to assist students to gain direct
experiences before graduation.
BCOM 391

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Preparation for Cooperative Education)
หลักการ กระบวนการ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ การเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพในองค์กร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ
Principles, procedures, and regulations about cooperative education, selection of working
places, application letter writing and interviews, personality development, quality management in the
organization, occupational health and safety, ethics and professional conducts, report writing and
presentation, planning, analysis, problem solving and decision making skills.
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BCOM 491

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6(0-40-0)
วิชาบังคับก่อน : BCOM 391 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการในตําแหน่งที่ตรงกับ
สาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง
ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บการบริ หารงานบุค คลของสถานประกอบการในระหว่ า งปฏิ บัติ ง าน มี ห น้า ที่รั บ ผิ ดชอบชัด เจนและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ก่อนสําเร็จการศึกษา
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 cooperative advisor and cooperative staff to
assist students to gain direct experiences, realize their capacity, and develop themselves before
graduation.
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คณะนิเทศศาสตร์
Faculty of Communication Arts
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสื่อสารแก่หน่วยงานต่างๆ ได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Communications Arts Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)

: นิเทศศาสตรบัณฑิต
: นศ.บ.

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

โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

34 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาโท
2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

97 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 34 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 หน่วยกิต หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. IPHI 100
4. LAWS 100
5. PSYC 100
6. SOCI 100
7. SOCI 101

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ (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 กลุ่มวิชาภาษา 11 หน่วยกิต
1. ENGL 101
2. ENGL 102
3. ENGL 201
4. ENGL 202
5. THAI 100

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(English for Effective Communication)
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ (English Skills and Applications)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ
(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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1. TAPS 100
2. TECH 101
3. SCIE 100
4. COMP 300

การคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving)
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environmental and Life)
คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (Computer For Working )
- ไม่นับหน่วยกิต
- ผู้ที่สอบไม่ผ่าน IT Exam ในชั้นปีที่ 3 ให้ลงทะเบียนเรียน โดยจัดให้เรียนแบบ
- ระดับผลการเรียนเป็น S หรือ U
ศึก ษาการประยุก ต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ การทํา งาน การใช้โ ปรแกรม
ประมวลผลคํา การใช้โปรแกรมสเปรตชีท การใช้โปรแกรมนําเสนองาน และ
การใช้งานบล็อก

2(2-0-4)
2(1-2-4)
2(2-0-4)
2(1-2-4)
e-learning
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1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
1.4.1 กําหนดให้เรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หน่วยกิต
1. LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning by Activities)
2. LEEX 100 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning by Experiences)

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

1.4.2 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1. PEHR 101
2. PEHR 104
3. PEHR 105
4. PEHR 106
5. PEHR 110

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
ว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ (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 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ 45 หน่วยกิต ดังนี้
1. COMM 101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร (Principles and Theory of Communication)
2. COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด
(Principles of Advertising , Public Relations and Marketing Communication)
3. COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น
(Introduction to Broadcasting & Digital Media)
4. COMM 104 การออกแบบนิเทศศิลป์เบื้องต้น (Introduction to Communication Design)
5. COMM 201 การถ่ายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร์ (Photography for Communication Arts)
6. COMM 202 การวิเคราะห์และการรายงานข่าวเบื้องต้น
(Introduction to News Reporting and Analysis)
7. COMM 203 จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร (Psychology and Communication Skills)
8. COMM 204 ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
(Critical Thinking and Creative Thinking)
9. COMM 205 สื่อใหม่และคอมพิวเตอร์สําหรับงานนิเทศศาสตร์
(New Media and Computer for Communication Arts)
10. COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร์
(Law and Ethics for Communication Arts)
11. COMM 207 ผู้ประกอบการสื่อ (Media Entrepreneurship)
12. COMM 208 นวัตกรรมสื่อกับสังคม (Media Innovation and Society)
13. ENCA 201 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์ (English for Communication Arts)
14. BUSI 101
หลักการจัดการ (Principles of Management)
15. BUSI 102
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ และกลุ่มวิชาโท 45 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 30 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
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 วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Digital Media & Broadcasting Program Production)
การเขียนเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Writing for Digital Media and Broadcasting)
การสื่อข่าวและการเป็นผู้ประกาศ (News Reporting and Announcer)
ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทัล
(Creativity & Arts for Digital Media)
สุนทรียของการใช้ภาพและเสียงประกอบ (Visaul and Sound Appreciation)
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ขั้นสูง
(Digital Media & Broadcasting Program Production in Advance)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(English for Digital Media and Broadcasting)
การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Management for Digital Media and Broadcasting Business)
การวิจัยเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Research for Digital Media and Broadcasting)
การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Seminar in Digital Media and Broadcasting)
การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(Advertising and Public Relations Management and Planning)
การผลิตและการเขียนเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(Production and Writing for Advertising and Public Relations)
การใช้สื่อดิจิทัลเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(Digital Media for Advertising and Public Relations)
กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (Advertising & Public Relations Strategy)
การบริหารสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Advertising & Public Relations Media Management)
การสร้างสรรค์งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(Creativity in Advertising & Public Relations)
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(English for Advertising and Public Relations)
การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(Management for Advertising and Public Relations)
การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Research for Advertising and Public Relations)
การสัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Seminar in Advertising and Public Relations)

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 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
(Interactive media and Multi media Design)
22. COMD 302 การออกแบบเลขนศิลป์ในงานโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
(Typographic Design in Digital Media and Broadcasting)
23. COMD 303 การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟิก (Illustration and Infographic Design)
24. COMD 304 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 (Computer Animation 1)
25. COMD 305 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแสงและองค์ประกอบฉาก
(Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets)
26. COMD 306 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 (Computer Animation 2)
27. COMD 401 ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศิลป์ (English for Communication Design)
28. COMD 402 การจัดการธุรกิจทางนิเทศศิลป์ (Communication Design Management)
29. COMD 403 โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design Project)
30. COMD 404 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ (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)

 กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอืน่ ๆ)
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตให้เรียนวิชาโทภายนอกคณะที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ สามารถเลือกเรียนวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นรายวิชาโทได้ โดยให้
เลือกเรียนทั้งหมด 15 หน่วยกิตเป็น แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

 1. กลุ่มวิชาโท ด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทลั (เลือกเรียน 15 หน่วยกิต)
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 วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Digital Media & Broadcasting Program Production)
การเขียนเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Writing for Digital Media and Broadcasting)
การสื่อข่าวและการเป็นผู้ประกาศ(News Reporting and Announcer)
ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทัล
(Creativity & Arts for Digital Media)
สุนทรียของการใช้ภาพและเสียงประกอบ (Visaul and Sound Appreciation)
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ขั้นสูง
(Digital Media & Broadcasting Program Production in Advance)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(English for Digital Media and Broadcasting)
การจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Management for Digital Media and Broadcasting Business)
การวิจัยเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Research for Digital Media and Broadcasting)
การสัมมนาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
(Seminar in Digital Media and Broadcasting)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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 2. กลุ่มวิชาโท ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (เลือกเรียน 15 หน่วยกิต)
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

การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(Advertising and Public Relations Management and Planning)
การผลิตและการเขียนเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(Production and Writing for Advertising and Public Relations)
การใช้สื่อดิจิทัลเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(Digital Media for Advertising and Public Relations)
กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Advertising & Public Relations Strategy)
การบริหารสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Advertising & Public Relations Media Management)
การสร้างสรรค์งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(Creativity in Advertising & Public Relations)
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
(English for Advertising and Public Relations)
การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
(Management for Advertising and Public Relations)
การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Research for Advertising and Public Relations)
การสัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(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. กลุ่มวิชาโท ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ (เลือกเรียน 15 หน่วยกิต)
1. COMD 301 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
(Interactive media and Multi media Design)
2. COMD 302 การออกแบบเลขนศิลป์ในงานโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
(Typographic Design in Digital Media and Broadcasting)
3. COMD 303 การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟิกในงานสื่อ
(Illustration and Infographic Design in Media Works)
4. COMD 304 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 (Computer Animation 1)
5. COMD 305 ความรู้เบื้องต้นการจัดแสงและการออกแบบฉากดิจิทัล
(Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets Design)
6. COMD 306 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 (Computer Animation 2)
7. COMD 401 ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศิลป์ (English for Communication Design)
8. COMD 402 การจัดการธุรกิจทางนิเทศศิลป์ (Communication Design Management)
9. COMD 403 โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design Project)
10. COMD 404 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ (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)
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 วิชาฝึกปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 7 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
1. COMM 499 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(Cooperative Education)

7(1-40-0)

หรือ
2. COMM 498 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์
(Communication Arts Internship)

7(1-40-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ําซ้อนกับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว

: เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ IT
Examination : Computer for Working
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แผนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
รหัสวิชา

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

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ฯ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก

รวม

รหัสวิชา

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

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หลักการจัดการ
อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
การถ่ายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร์
การวิเคราะห์และการรายงานข่าวเบื้องต้น
จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร
ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้

COMM 499

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ (1)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ (2)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ (3)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ (4)
วิชาโท (1)
วิชาโท (2)

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

การปฏิบัติสหกิจศึกษา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3
2
3
3
3
3
2
2

รหัสวิชา

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

ปรัชญาเบื้องต้น
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย
การคิดและการแก้ปัญหา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
การออกกําลังกาย

รวม

20

การออกแบบนิเทศศิลป์เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หลักการตลาด
สื่อใหม่และคอมพิวเตอร์สําหรับงานนิเทศฯ
กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร์
ผู้ประกอบการสื่อ
นวัตกรรมสื่อกับสังคม
คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (*ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอฯ
วิชาเลือกเสรี (1)

รวม

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

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

รวม

7

7

รหัสวิชา

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

3
3
3
3
3
2*
3
3

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

21
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ (9)
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ (10)
วิชาโท (5)

รวม

หน่วยกิต

21
ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
หน่วยกิต

หน่วยกิต
3
3
2
2
1
2
2
2
2
1

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสือ่ ดิจิทัลฯ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

21
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รวม

3
3
2
2
1
2
2
2

รหัสวิชา

21

รวม

รหัสวิชา

หน่วยกิต

17

รวม

ENCA 201
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

หน่วยกิต
3
3
3

9
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 14 หน่วยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilizations and History of Art)
2(2-0-4)
รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ จนถึงยุคหลังสมัยใหม่
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

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดํ า เนิ น กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ การทํา งานของกลไกราคา
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ภายในและต่างประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
This course covers fundamentals and applications of economics, price mechanisms,
roles of governmental and private sectors in economics, and economic policies. The changes in local
and international economies will be analyzed and the Self-sufficiency Economy philosophy will be
discussed.
IPHI 100

ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดต่างๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม่ ความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ และปัญหาที่สําคัญทางปรัชญา ได้แก่ ตรรกศาสตร์ สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณ
วิทยาและจริยธรรม
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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law)
2(2-0-4)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสร้าง ที่มา ประเภท และความสําคัญ
ของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
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.

PSYC 100

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ (Psychology and Behavioral Science)
2(2-0-4)
ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ ความหมาย ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กร การสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม การนําเอาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิตประจําวัน

Nation University

- 79 -

คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

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 การเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ
ของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุ่ม การเป็นประชาคมอาเซียน ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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 และความสัมพันธ์ระหว่างสังคม 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.

กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 11 หน่วยกิต
ENGL 101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารในบริบทต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เช่น การฟังและเล่าข่าว การอ่านข้อความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เป็นต้น
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียนเพื่อการสื่อสารด้วยคําศัพท์ในระดับสูงขึ้น เช่น ฝึกการฟังและอ่านเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ ฝึกการพูด
และเขียนโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นฝึกการออกเสียงที่
ถูกต้องตามหลักภาษาและมีความคล่องแคล่ว
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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

ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ (English Skills and Applications)
2(1-2-4)
ศึกษาเทคนิค และวิธีการฟัง และอ่า น พูดและเขียน ที่ ใช้คําศัพท์ และสํา นวนที่หลากหลาย รวมถึง ใช้
ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อนและเป็นทางการ โดยเน้นฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันอย่างถูกต้องและเหมาะสมผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบสมเหตุสมผล
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ
3(1-4-4)
(English for Professional Communication and Presentations)
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารและการนําเสนออย่างมือ
อาชีพในหัวข้อและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสาขาของผู้เรียน พร้อมทั้งศึกษาเรื่องคําศัพท์และสํานวนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร
อย่างมืออาชีพ
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)
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของภาษา การประเมินค่าจากการรับสารในฐานะผู้อ่านและผู้ฟัง กระบวนการส่งสารผ่านรูปแบบการเขียน การพูด และการ
ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจํา วันตลอดจนฝึก ปฏิบัติ การใช้ถ้อยคํา สํา นวนให้เหมาะสมกั บบุค คลตามโอกาส และสถานที่
กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
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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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต
TAPS 100

การคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving)
2(2-0-4)
ศึ ก ษาความหมายของการคิ ด และการแก้ ไ ขปั ญ หา เครื่ อ งมื อ ในการคิ ด และการแก้ ไ ขปั ญ หาเชิ ง
ตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
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)
วิชาบังคับก่อน : วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (COMP 100)
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้ห้องสมุดและการ
สืบค้นข้อมูล เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์สํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
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

สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน และการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ท้องถิ่น 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 :

คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (Computers for Working)
2(1-2-4)
1. ไม่นับหน่วยกิต
2. ผู้ที่สอบไม่ผ่าน IT Exam ในชั้นปีที่ 3 ให้ลงทะเบียนเรียน โดยจัดให้เรียนแบบ e-learning
3. ผลการเรียนเป็น S หรือ U
ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา การใช้โปรแกรมสเปรต
ชีท การใช้โปรแกรมนําเสนองาน และการใช้งานบล็อก
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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กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม จํานวน 3 หน่วยกิต
LEAC 100

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning by Activities)
1(0-3-2)
ศึกษาเรียนรู้ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ การประเมินกิจกรรมโครงการ โดยการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลป
วัฒนธรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา และด้านความเป็นมืออาชีพ
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

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning by Experiences)
1(0-3-2)
ศึกษาระบบการทํางานและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีพ จาก
การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง 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

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกําลังกาย การดูแล
น้ําหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะสามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเน้นการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา
ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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)
ศึ ก ษาประวั ติ จุ ด มุ่ ง หมาย ทั ก ษะพื้ น ฐาน เทคนิ ค วิ ธี ก ารเล่ น เทนนิ ส ความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพและ
สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวให้เหมาะสม สามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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.
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PEHR 105

กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการเล่นกอล์ฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีของการ
เล่นกอล์ฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยใน
การเล่น ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬาด้วย
กิจกรรมกอล์ฟซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
และเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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

ว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการว่ายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ การ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเล่น ความสําคัญของสุขภาพ
สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยการว่ายน้ํา ซึ่งเป็นพื้นฐานการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of swimming;
techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, manners for competition,
safety, the importance of health and fitness, creating good attitudes in exercising as well as having and
athletic spirit in swimming.
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน : วิชาแกนนิเทศศาสตร์ 45 หน่วยกิต
COMM 101

หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Principles and Theory of Communication)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ องค์ประกอบของการสื่อสารประเภทต่างๆ ทั้งการสื่อสาร
ภายในบุคคล ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และการสื่อสารมวลชน อิทธิพลของการสื่อสารประเภทต่างๆที่มีต่อบุคคล สังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง ทฤษฎีและแนวความคิดทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ในด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลและสังคม รวมถึงความรับผิดชอบและประโยชน์ของการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ
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.

COMM 102

หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Advertising, Public Relations and Marketing Communication)
ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎี ประวัติ กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเภทและรูปแบบ
ของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ที่มีต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การโฆษณาและประชาส้มพันธ์ 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 วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Broadcasting and Digital Media)
ศึกษาประวัติ พัฒนาการ ของอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล การดําเนินงานของธุรกิจ ประกอบ
ไปด้วย การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการสถานี การวางผังรายการ การเผยแพร่ กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายตัวแทนโฆษณา การวัดเรทติ้งผู้ชม อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในงาน ตลอดจนบทบาทและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและ
สังคม
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.
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COMM 104

การออกแบบนิเทศศิลป์เบื้องต้น (Introduction to Communication Design) 3(3-0-6)
ศึกษาประวัติของการออกแบบทางนิเทศศิลป์ ทฤษฎีทางนิเทศศิลป์ อันประกอบไปด้วยทฤษฎีพื้นฐาน
แนวคิด นิยามศัพท์ การสร้างสรรค์งานออกแบบ หลักการของการรับรู้ หลักการไทโปกราฟฟี่ รูปร่าง สัญลักษณ์ ทฤษฎีและ
การใช้สี การสร้างสมดุลขององค์ประกอบในชิ้นงาน 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.
COMM 201

การถ่ายภาพสําหรับงานนิเทศศาสตร์ (Photography for Communication Arts) 3(2-2-5)
ศึกษาหลักและทฤษฎีการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ทั้งการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สุนทรียภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพในลักษณะต่างๆ ความรู้พื้นฐาน
การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการ ปรับแต่งและแก้ไขภาพถ่ายดิจิทัล
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

การวิเคราะห์และการรายงานข่าวเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to News Reporting and Analysis)
ศึกษาหลักการวิเคราะห์สถานการณ์ ภูมิหลังของปัญหาในประเทศและระหว่างประเทศ และการฝึกปฏิบัติ
วิเคราะห์สถานการณ์และการนําเสนอของสื่อมวลชน รวมถึงหลักและทฤษฎี องค์ประกอบ เทคนิคการนําเสนอผลการวิเคราะห์
รูปแบบต่างๆ สําหรับสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และเพื่อการประชาสัมพันธ์ การลําดับความคิดที่แสดงออกโดย
การเขียน การใช้คําและภาษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
The study of principles of situation analysis, backgrounds of domestic and international
problems, practical analysis training and press presentation; principles, theories, elements and
techniques of result analysis presentation in various styles for print media, radio broadcast, television
and public relations; the sequence of ideas expressed in written form and the use of accurate and
effective words and language with a focus on practical application.
COMM 203

จิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร (Psychology and Communication Skills)
3(2-2-5)
ศึกษาวิวัฒนาการ ความเป็นมาของจิตวิทยาการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี กรอบแนวคิดจิตวิทยาในบริบทการ
สื่อสาร กระบวนการการผลิตสาร การรับและประมวลสาร ผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อผู้รับสาร การบูรณาการทักษะการคิด การฟัง
การอ่าน การพูด และการเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การวางตนและการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน การ
นําเสนอผลงานโดยใช้สื่อประกอบ และบุคลิกภาพการเป็นผู้นําในงานนิเทศศาสตร์
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

ความคิดเชิงวิพากษ์และความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Critical Thinking and Creative Thinking)
ศึกษาความหมายและกระบวนการของความคิดเชิงวิพากษ์ และความคิดสร้างสรรค์ ฝึกฝนทักษะให้
นักศึกษาให้เป็นผู้มีความคิดเชิงวิพากษ์และมีความคิดสร้างสรรค์ การวินัจฉัยข้ออ้าง และข้อสมมติ และการศึกษาแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ
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

สื่อใหม่และคอมพิวเตอร์สําหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
(New Media and Computer for Communication Arts)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ โครงสร้าง คุณลักษณะ กระบวนการ และ
วิวัฒนาการ ภูมิทัศน์ของสื่อ การสื่อสารสมัยใหม่และมัลติมีเดีย การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่องานนิเทศศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบกราฟฟิก การออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ การตกแต่งภาพ และการนําเสนองาน รวมถึง
แนวทางการนําไปใช้เพื่อการสื่อสารและการพัฒนางานด้านนิเทศศาสตร์
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

กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Laws and Ethics for Communication Arts)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ เช่น กฎหมายธุรกิจและการโฆษณา พระราชบัญญัติการ
พิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออก ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
The study of Communication Arts-related law e.g., business and advertising law; Printing
and Publishing Act; the Act on the Organizations to Assign Radio-frequency Spectrum and to Regulate the
Broadcasting, Television Broadcasting and Telecommunication Services; Copyright Act; violation of privacy,
libel as well as freedom of speech and expression and the scope of rights and freedoms under these laws.
COMM 207

ผู้ประกอบการสื่อ (Media Entrepreneurship)
3(3-0-6)
ศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจการสื่อสารโดยตรง ศึกษาการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ การบัญชี การเงิน การลงทุน
การตลาด กฎหมาย ภาษี
การบริหารความเสี่ยง การบริหารในภาวะวิกฤต รวมทั้ง การปฏิบัติตนให้เหมาะสมของ
ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการสื่อที่ดี
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.
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COMM 208

นวัตกรรมสื่อกับสังคม (Media Innovation and Society)
3(3-0-6)
ศึกษาพัฒนาการและนวัตกรรมของสื่อ ทั้งสื่อดั้งเดิม สื่อสมัยใหม่ และสื่อที่หลอมรวมกัน ที่จะส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธ์และการปรับตัวของปัจเจกบุคคล กลุ่ม
ชุมชน สังคม และประชาคมระดับต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
วางแผนรองรับ รวมถึงจริยธรรมของสื่อที่มีต่อสังคม
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

ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์ (English for Communication Arts)
3(2-2-5)
ฝึกฝนทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ตลอดจนศึกษาคําศัพท์และสํานวนภาษา อังกฤษ ที่ใช้สําหรับ
การทํางานด้านนิเทศศาสตร์ โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ ตลอดจนฝึกการสนทนา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
นิเทศศาสตร์
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.

BUSI 101

หลักการจัดการ (Principles of Management)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและต่างประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎี
ทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน และการควบคุม การศึกษาหน้าที่
การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน และหน่วยงานใน
องค์การ โดยมุ่งให้ความสําคัญกับผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวบุคคล ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์การ รวมถึงการบริหารความ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ในยุคโลกาภิวัตน์
A study of organization characteristics and management both domestically and globally.
Evolution of management concept and theory as well as management roles, which include planning,
organizing, recruiting, and controlling. This also involves an exposure to management roles by adopting
behavioral science and psychology in the study. It examines relationship among people, group of people,
and departments in particular organization with an emphasis on impact of an individuals on organization.
This also covers change management and organizational development in the context of globalization.
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BUSI 102

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด หน้าที่และความสําคัญของการตลาดที่มีผลต่อความสามารถในการดําเนินงานของ
ธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ กําหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
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.

กลุ่มวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์และกลุ่มวิชาโท 45
กลุ่มวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
30
กลุ่มวิชาโท
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต (สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น)

DITR 301

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Media and Broadcasting Program Production)
ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล การวางแผนและการ
เตรียมการผลิต ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ส ตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ ห้อง
บันทึกเสียง และเครื่องมือผลิตสื่อดิจิทัล
The course focuses on principles and techniques of radio program, television program
and digital media production, production planning, production preparation, production phase, postproduction phase, also including the usage of studio, recording equipment and digital media tools.
DITR 302

การเขียนเพื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Writing for Digital Media and Broadcasting)
ศึกษาหลักการ ประเภท รูปแบบ และขั้นตอนในการเขียนเพื่องานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และสื่อดิจิทัลในลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัว การถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียน
เพื่อการฟัง การจินตนาการ วิธีการการรวบรวมข้อมูล การวางแผน และฝึกฝนการเขียนเพื่องานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลในลักษณะต่างๆ
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

การสื่อข่าวและการเป็นผู้ประกาศ (News Reporting for Digital and Broadcasting) 3(2-2-5)
ศึ ก ษาหลั ก การ เทคนิ ค ในการหาข่ า ว การรายงานข่ า วประเภทต่ า งๆ หลั ก การเขี ย นข่ า วทาง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล การพิจารณาความสําคัญ คุณค่า และความน่าสนใจของข่าว การฝึกปฏิบัติ
เขียนข่าวและรายงานข่าว เทคนิคการเป็นผู้ประกาศ ผู้ดําเนินรายการในรูปแบบต่างๆ โดยผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศ ผู้บรรยาย และพิธีกรรายการ
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The study of principles, various types of news searching and reporting techniques; the
principles of journalism in radio broadcast, television and digital media; the examination of significance, value
and noteworthiness of the news; various aspects of journalism, news writing, news reporting, techniques of
being a news reporter, a narrator and a radio and television moderator. Throughout personality
development in order to be news a anchor, a narrator and a moderator.
DITR 304

ความคิดสร้างสรรค์และศิลปะการนําเสนอในงานสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Creativity and Presentation Techniques for Digital Media)
ศึกษากระบวนการคิดที่เป็นระบบ ขั้นตอนของการคิด องค์ประกอบของกระบวนการคิดเพื่อการ
สร้างสรรค์ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างนักออกแบบเพื่อผลิตผลงานด้านสื่อ
ดิจิทัล และมัลติมีเดีย โดยเน้นการฝึกทักษะการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การแสดงข้อมูล การออกแบบการเคลื่อนไหว
การนําเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ
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

สุนทรียของการใช้ภาพและเสียงประกอบในงานสื่อ
3(2-2-5)
(Aestheties of Picture and Sound for Media)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการออกแบบ รูปแบบของการใช้ภาพและเสียงประกอบในงานสื่อ
ใหม่และมัลติมีเดีย กระบวนการนําภาพและเสียงมาใช้ประกอบกับงานสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์ การปรับปรุงคุณภาพสื่อด้วย
ภาพและเสียงประกอบ ตลอดจนการนําเสนองานในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาพและเสียงประกอบได้อย่างเหมาะสมลงตัว
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

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิทัลขั้นสูง
3(2-2-5)
(Digital Media and Broadcasting Program Production)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนวิชา การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิทัล (DITR 301)
ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของรายการโทรทัศน์ วิทยุประเภทต่างๆ สื่อดิจิทัล การวางแผนก่อนการ
ผลิต และการผลิตรายการโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาสลับซับซ้อน การประเมินผลรายการ ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาในการผลิตรายการโทรทัศน์ 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 วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(English for Digital and Broadcasting)
ศึ ก ษาหลั ก การ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารในการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น และแปล โดยการฝึ ก ทั ก ษะการใช้
ภาษาอัง กฤษที่ ส ามารถนํา ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการทํ า งานด้ า นวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง วิ ทยุ โ ทรทั ศ น์ และสื่อ ดิ จิ ต อลได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งด้านการสืบค้นข้อมูล การสัมภาษณ์ และการนําข้อมูลไปใช้ใน
การอ้างอิง
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 วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
(Management for Digital and Broadcasting Business)
ศึกษาพัฒนาการของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อบุคคล
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวขององค์กรสื่อ การบริหารและการจัดการ การวางแผน และระบบบริหารงาน
ขององค์กรสื่อ นโยบายการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่และมัลติมีเดีย ในองค์กรสื่อสารมวลชน รวมถึงความเคลื่อนไหวของการ
พัฒนาด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 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 วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
3(1-4-4)
(Research for Digital and Broadcasting)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการเก็บ
ข้อมูล สถิติเบื้องต้นที่จําเป็นสําหรับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยมีการฝึกปฏิบัติในการ
ผลิตผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่องานด้านวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ 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 วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
3(1-4-4)
(Seminar in Digital and Broadcasting)
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
เพื่อให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน โดยมีการ
ฝึกปฏิบัติในจัดการสัมมนาด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิตอลในประเด็นที่เหมาะสม ตามหลักการและ
เทคนิคในการจัดการสัมมนา
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

การบริหารและการวางแผนงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations Management and Planning)
ศึกษาแนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม่ การสร้างตราสินค้า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลต่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการวางแผนงาน รวมถึงฝึกทักษะในการเขียนแผนงานเพื่อการ
โฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์ รู ป แบบและประเภทขององค์ ก รธุ ร กิ จ และการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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

การผลิตและการเขียนเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
(Production and Writing for Advertising and Public Relations)
ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตงานโฆษณา การเลือกใช้ภาพและเสียง การเลือกใช้เทคนิคและ
วิธีการผลิต หลักและวิธีการเขียนเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์สําหรับสื่อทุกประเภท โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ผลงานการ
เขียนของนักวิชาชีพที่ประสบความสําเร็จ
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

การใช้สื่อดิจิทัลเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
(Digital Media for Advertising and Public Relations)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการใช้สื่อดิจิตอลในงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ การสร้าง
เว็บไซต์ โฮมเพจ และบล็อกเบื้องต้น องค์ประกอบของเว็บไซต์ กลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์ กระบวนการพัฒนา การบริหาร
และจัดการเว็บไซต์ การทําการตลาดให้แก่เว็บไซต์ และจรรยาบรรณของการพัฒนาเว็บไซต์ โดยคํานึงถึงการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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

กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
(Advertising and Public Relation Strategy)
ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์องค์กรและสินค้า/บริการ วิเคราะห์ผู้บริโภค วิเคราะห์
คู่แข่ง รวมถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขององค์กรและคู่แข่ง เพื่อวางแผนและกําหนดกลยุทธ์
กลวิธี วัตถุประสงค์ เครื่องมือการสื่อสาร งบประมาณ และการประเมินผล ทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
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

การบริหารสื่อเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relation Media Management)
ศึกษาประเภทของสื่อที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัล
รวมถึงการวิเคราะห์สื่อประเภทต่างๆ กระบวนการวางแผนสื่อ การกําหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และกลวิธีในการใช้สื่อ
เหตุผลในการเลือกใช้ส่อื การจัดทําตารางการใช้สื่อ ตลอดจนการวัดประสิทธิผลการใช้สื่อทุกประเภท
This course focuses on media for advertising and public relations such as print media,
digital media, electronic media, including the analysis of various media. It also focuses on media planning
process, identifying instructional goals, strategies and tactics of media, the reason for choosing media
usage, media preparation, including media evaluations for all types of media.

ADPR 306

การสร้างสรรค์งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
(Creativity in Advertising and Public Relations)
ศึกษากระบวนการคิดที่เป็นระบบ ขั้นตอนของการคิด องค์ประกอบของกระบวนการคิดเพื่อการ
สร้างสรรค์ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลิตสื่อสําหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โดยเน้นการฝึกทักษะในการออกแบบ ทั้งการออกแบบและเขียนข้อความ การออกแบบภาพและเสียง รวมถึงการจัดและการ
บริหารกิจกรรมพิเศษในรูปแบบต่างๆ
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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

ภาษาอังกฤษสําหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
(English for Advertising and Public Relations)
ศึก ษาหลั ก และวิธี ก ารอ่ า นและการฟัง เพื่อ จับ ใจความสํ า คัญ การอ่านออกเสีย ง การสนทนา การ
สัมภาษณ์ และการแสดงความคิดเห็น การแปลและการเขียนข่าว บทความ และบทโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจนได้อย่างถูกต้องเพื่อนําไปใช้ในงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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

การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Management for Advertising and Public Relations)
ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการธุรกิจทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ การปรับตัวขององค์กรและบุคลากร การวางแผน การจัดองค์กร และการจัดการระบบงาน
ด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม การหารายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายของธุรกิจ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และแนวทางแก้ไขขององค์กรธุรกิจ
This course highlights the management and patterns of advertising and public relations as
well as the analysis of current situations and favorable marketing trends. The course also covers the study on
the adaptation of organizations and staff, organizational planning, organizational administration, advertising and
public relations management, organizational income, cost control, and organizational problems and solutions.
ADPR 403

การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(1-4-4)
(Research for Advertising and Public Relations)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ บทบาท กระบวนการ ประเภท คุณลักษณะ ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการเก็บ
ข้อมูล สถิติเบื้องต้นที่จําเป็นสําหรับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยมีการฝึกปฏิบัติในการ
ผลิตผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ผลการสํารวจหรือผลการวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่องานด้านการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
This course focuses on the importance, process, types, characteristics of research conducting
as well as research methodology, data collection, fundamental statistics, data analysis, research reporting.
Students are given a chance to undertake research and analyze its results in order to improve their advertising
and public relations skills.
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ADPR 404

สัมมนาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(1-4-4)
(Seminar in Advertising and Public Relations)
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึง
ข้อเท็จจริงของปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน โดยมีการฝึกปฏิบัติใน
จัดการสัมมนาด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ในประเด็นที่เหมาะสม 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

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Interactive Media and Multimedia Design)
ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดการสื่อสารผ่านสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย เครื่องมือ อุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องการออกแบบสื่อ การใช้ประโยชน์จากงานออกแบบ เทคนิคการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์
และมัลติมีเดียในงานออกแบบนิเทศศิลป์ การนําเสนอผลงานการออกแบบโดยใช้สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
This course focuses on the significance, principles and the concept of communication
through interactive media and multimedia, tool, equipment and the related application software for
media design, the useability of media design, interactive media and multimedia’s production techniques
for communication design. Also the media tool that related to presentation.

COMD 302

การออกแบบเลขนศิลป์สําหรับงานโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Motion Graphic Design for Television Works and Digital Media)
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของการออกแบบเลขนศิลป์ที่ปรากฎในงานโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
หลักการ องค์ประกอบของการออกแบบเลขนศิลป์ ประเภทของการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการไทโปกราฟิก
และหลักการแอนิเมชั่น การสังเคราะห์ภาษาการเคลื่อนไหวกับโครงสร้างของการเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ของข้อความและภาพ
สําหรับสื่อฐานเวลา
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

การออกแบบภาพประกอบและอินโฟกราฟิกในงานสื่อ
3(2-2-5)
(Illustration and Infographic Design)
ศึกษาแนวคิดในการสร้างภาพประกอบหลักการนําเสนอแทนแบบมโนภาพหรือจินตทัศน์ของข้อมูลอัน
ประกอบไปด้วยการศึกษาเชิงลึกอินโฟกราฟิกและการสร้างภาพมโนทัศน์แบบดิจิทัล การใช้เทคนิคภาพประกอบดิจิทัลในการ
บรรยายแนวคิด เรื่องราว กระบวนการ ในรูปของ แผนผัง แผนที่ แผนภาพและภาพประกอบในการบอกเล่าเรื่องราวการ
เรียนรู้ที่จะออกแบบและนําเสนอชิ้นงานกราฟิกที่มีประสิทธิภาพและสวยงามและสามารถวิจารณ์และประเมินตัวอย่างชิ้นงาน
จากสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล
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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

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

ความรู้เบื้องต้นการจัดแสงและการออกแบบฉากดิจิทัล
3(2-2-5)
(Introduction to Visual Lighting, Space and Digital Sets Design)
ศึกษาหลักการ วัสดุ พื้นผิว และคุณลักษณะทางเทคนิคที่ใช้ในการสร้างฉากในสื่อดิจิทัล องค์ประกอบ
ฉาก 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
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 2 (Computer Animation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : เคยเรียนวิชา คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 1 (COMD 304)
ศึกษาทฤษฎีสามมิติขั้นพื้นฐาน หลักการโมเดลและแอนิเมชั่นบนคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมกระบวนการใช้
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์สําหรับการสร้างโมเดลสามมิติ แอนนิเมชั่น งานออกแบบพื้นผิว เทคนิคการจัดแสง และการเรนเดอร์ริ่ง
อุตสาหกรรมงานสามมิติ ในงานภาพเคลื่อนไหว เชิงพาณิชย์ ไตเติ้ลรายการโทรทัศน์ 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

ภาษาอังกฤษสําหรับงานนิเทศศิลป์ (English for Communication Design)
3(2-2-5)
ศึกษาหลักการ เทคนิค และวิธีการในการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล โดยการฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานด้านนิเทศศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้อง ทั้งด้านการสืบค้นข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง
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

การจัดการธุรกิจทางนิเทศศิลป์
3(3-0-6)
(Management for Communication Design Business)
ศึกษาธุรกิจงานนิเทศศิลป์ โครงสร้าง ลักษณะ การดําเนินงานขององค์กรธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อ
บุคคล วั ฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม การปรับตัวขององค์กรธุรกิจ การบริ หารและการจั ดการ การวางแผน การนํา
เทคโนโลยีสื่อมาใช้ในองค์กร แนวโน้มของธุรกิจทางด้านนิเทศศิลป์
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

โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design Projects)
3(1-4-4)
ให้ นั ก ศึ ก ษาคั ด เลื อ กหั ว ข้ อ โครงงานที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยอธิ บ ายได้ ว่ า สามารถนํ า ทฤษฎี ม า
ประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานได้ และฝึกปฏิบัติในลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานนิเทศศิลป์ เน้นให้สามารถผลิต
ชิ้นงานที่สามารถใช้ได้จริงในงานอุตสาหกรรมนิเทศศิลป์ และส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างแฟ้มสะสม
งาน เตรียมความพร้อมสําหรับการทํางาน
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

สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Seminar in Communication Design)
3(1-4-4)
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นร่วมสมัยของงานออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อให้
เข้าถึงข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน โดยมีการฝึกปฏิบัติใน
จัดการสัมมนาด้านนิเทศศิลป์ในประเด็นที่เหมาะสม 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.

กลุ่มวิชาโท
ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทภายนอกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์เป็นวิชาโทได้ โดยให้เป็นไปตาม
คําแนะนําของอาจารย์ประจําสาขาวิชา
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วิชาฝึกปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
COMM 499

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

7(1-40-0)

แบ่งเป็น
การเตรียมความพร้อมสําหรับสหกิจศึกษา
1(1-0-0)
(Preparation for cooperative Education)
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสารบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ และการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
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)
ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนินงานตรงกับสาขาวิชา 1 ภาค การศึกษา โดยใช้
ความรู้ทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ นั้น เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษา
จะต้องจัดทํารายงานโครงการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้แทนของสถานประกอบการ
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.
COMM 498

การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (Communication Arts Internship)

7(1-40-0)

แบ่งเป็น
การเตรียมความพร้อมสําหรับฝึกวิชาชีพ (Preparation for Internship)
1 (1-0-0)
ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝึกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสารบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ ความรู้พื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียน
และการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
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.
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การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (Communication Arts Internship)
6(0-40-0)
ให้นักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่ดําเนินงานตรงกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง เพื่อ
เรียนรู้สภาพจริงของการปฏิบัติงาน โดยสามารถแบ่งการฝึกวิชาชีพได้หลายครั้ง นับตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีสุดท้าย ภายใต้
การนิเทศและประเมินผลของอาจารย์ประจําวิชาร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงกับวิชาการที่ได้ศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกวิชาชีพ
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
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากลและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อสร้างบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน
3. เพื่อสร้างบัณฑิตรองรับสายวิชาชีพทางการเงินการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1
1.2
1.3
1.4

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1
2.2
2.3
2.4

กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มเอกเลือก
กลุ่มวิชาโท

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
14
11
6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
36
36
13
15

140
34

100 หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 หน่วยกิต หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. IPHI 100
4. LAWS 100
5. PSYC 100
6. SOCI 100
7. SOCI 101

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ (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 กลุ่มวิชาภาษา 11 หน่วยกิต
1. ENGL 101
2. ENGL 102
3. ENGL 201
4. ENGL 202
5. THAI 100

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(English for Effective Communication)
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ (English Skills and Applications)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ
(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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1. COMP 300
2. SCIE 100
3. TAPS 100
4. TECH 101

คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (Computer For Working ) * ไม่นับหน่วยกิต*
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environmental and Life)
การคิดและการแก้ปัญหา (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 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
1.4.1 กําหนดให้เรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หน่วยกิต
1. LEAC 100
2. LEEX 100

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning by Activities)
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning by Experiences)

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

1.4.2 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1. PEHR
2. PEHR
3. PEHR
4. PEHR
5. PEHR

101
104
105
106
110

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
ว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

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. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต
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

การบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I)
การบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II)
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics)
หลักการจัดการ (Principles of Management)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)
การภาษีอากร 1 (Taxation I)
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
(Management of Information System in Organization)
BUSI 203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics)
BUSI 205 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
BUSI 206 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Productions and Operation Management)
BUSI 301 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
ECON 105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (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 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต
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)
การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
การบัญชีขั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)
การบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting II)
การสอบบัญชี (Auditing)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
การภาษีอากร 2 (Taxation II)
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (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 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี้
1. ACCT 181 การฝึกงาน 1 (Practicum I)
2. ACCT 281 การฝึกงาน 2 (Practicum II)
3. ACCT 381 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(Pre-co-operative Education)
4. ACCT 382 การฝึกงาน 3 (Practicum III)

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

412
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

ทฤษฎีการบัญชี (Accounting Theory)
การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting)
การบัญชีหน่วยงานรัฐบาล (Governmental Accounting)
การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
การบริหารต้นทุน (Cost Management)
การวางแผนและควบคุมทางบัญชี (Controllership)
การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning and Control)
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management Accounting)
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Accounting Information System Controls and Auditing)
ปัญหาการสอบบัญชี (Problems in Auditing)
การสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditing)
โปรแกรมสําเร็จรูปด้านการบัญชีและโปรแกรมสําเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากร
องค์การในทางการบัญชี
(Accounting Software Package and Enterprise Resource Planning
Software for Accounting)
การวางระบบบัญชี (Accounting System Design)
ระบบฐานข้อมูลสําหรับการบัญชี (Database Systems for Accounting)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Analysis and Design of Accounting Information Systems)
ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(Issues in Accounting Information System)
การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
ปัญหาการภาษีอากร (Problems in Taxation)
การบัญชีเฉพาะกิจการ 1 (Specialized Accounting I) หรือ
การบัญชีเฉพาะกิจการ 2 (Specialized Accounting II) หรือ
การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 (Specialized Accounting III)
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
ปัญหาพิเศษทางการบัญชี (Special Problems in Accounting)
การวิจัยทางการบัญชี (Accounting Research)

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(2-2-5)

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

2.4 กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาโทในหลักสูตรต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือกลุ่มวิชาโทการเงิน
การธนาคารของสาขาดังนี้
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กลุ่มวิชาโท การเงินการธนาคาร
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเลือกกลุ่มวิชาการเงินการธนาคารเป็นวิชาโท จะต้องลงทะเบียนใน รายวิชาที่
ระบุไว้ จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
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)
การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
การจัดการสินเชื่อ (Credit Management)
หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)
การวิเคราะห์ตราสารทุน (Equity Analysis)
การวิเคราะห์ตราสารหนี้ (Fixed Income Analysis)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (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: กรณีที่เลือกเรียนวิชาโททางการบัญชี นักศึกษาต้องเลือกเรียนจากหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาการบัญชี
ในกลุ่มวิชาแกนและการบัญชีการเงิน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

: เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ IT
Examination : Computer for Working
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (1. แผนการศึกษาแบบฝึกงาน)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

การบัญชีขั้นต้น 1
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาชีวิต
การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
การคิดและการแก้ปัญหา
สื่อและเทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอ

รวม

หน่วยกิต
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การบัญชีขั้นต้น 2
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรู้ผา่ นประสบการณ์
การออกกําลังกาย
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก
วิชาเลือกเสรี 1
การฝึกงาน 1

3
3
3
2
2
1
1
2
3
1

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

21

รวม

20

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 181 การฝึกงาน 1 ต้องฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ACCT 211
BLAW 201
BUSI 202
BUSI 203
BUSI 205
ENGL 201
SCIE 100
SOCI 101

การบัญชีขั้นกลาง 1
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
2
2
2

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

21

หน่วยกิต

การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีต้นทุน 1
การภาษีอากร 1
อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอฯ
การฝึกงาน 2

3
3
3
2
3
3

รวม

17

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 281 การฝึกงาน 2 ต้องฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

การบัญชีขั้นสูง 1
การบัญชีต้นทุน 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร 2
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
วิชาโท 1
วิชาโท 2

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ACCT 312
ACCT 331
COMP 300
XXXXXXX
XXXXXXX
ACCT 382

21

หน่วยกิต

การบัญชีขั้นสูง 2
การสอบบัญชี
คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (*ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาโท 3
วิชาโท 4
การฝึกงาน 3

3
3
2*
3
3
3

รวม

15

หมายเหตุ : 1. กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 382 ต้องฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
2. วิชา COMP 300 ไม่นับรวมหน่วยกิตไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ACCT 411
ACCT 431
XXXXXXX
XXXXXXX

หน่วยกิต

การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
วิชาเอกเลือก 1
วิชาโท 5

3
3
3
3

รวม

12

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ACCT 491
BUSI 301
XXXXXXX
XXXXXXX

หน่วยกิต

การสัมมนาทางการบัญชี
การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเลือกเสรี 2
วิชาเอกเลือก 2

3
3
3
3

รวม

12
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

การบัญชีขั้นต้น 1
หลักการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ปรัชญาชีวิต
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
การคิดและการแก้ปัญหา
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ

รวม

หน่วยกิต

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

การบัญชีขั้นต้น 2
หลักการตลาด
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
การออกกําลังกาย
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก
วิชาเลือกเสรี 1

3
3
3
2
2
1
1
2
3

รวม

20

21

หน่วยกิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

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

การบัญชีขั้นกลาง 1
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
การภาษีอากร 1
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
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

หน่วยกิต

การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีต้นทุน 1
การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
อย่างมืออาชีพ

3
3
3
3
2
3

รวม

17

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

การบัญชีขั้นสูง 1
การบัญชีต้นทุน 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การภาษีอากร 2
วิชาเอกเลือก 1
วิชาโท 1
วิชาโท 2

3
3
3
3
3
3
3

รวม

21

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

การบัญชีขั้นสูง 2
การสอบบัญชี
การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานสหกิจฯ
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (*ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาโท 3
วิชาโท 4

3
3
1
3
3
2*
3
3

รหัสวิชา
ACCT 311
ACCT 321
ACCT 341
ACCT 351
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

รวม

19

หมายเหตุ : วิชา COMP 300 ไม่นับรวมหน่วยกิตไว้ในโครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ACCT 481

หน่วยกิต

รหัสวิชา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

6

รวม

6

ACCT 491
BUSI 301
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา
การสัมมนาทางการบัญชี
การจัดการเชิงกลยุทธ์
วิชาเอกเลือก 2
วิชาโท 5
วิชาเลือกเสรี 2

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

15
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 หน่วยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาความเป็น มา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศ าสตร์ศิลปะสมัยโบราณ สมั ยกลาง
สมัยใหม่ จนถึงยุคหลังสมัยใหม่
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

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
2(2-0-4)
ศึ ก ษาแนวคิดและหลั ก การเบื้อ งต้นในการดํา เนิน กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ การทํา งานของกลไกราคา
บทบาทของภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ภายในและต่างประเทศ และศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
This course covers fundamentals and applications of economics, price mechanisms, roles
of governmental and private sectors in economics, and economic policies. The changes in local and
international economies will be analyzed and the Self-sufficiency Economy philosophy will be discussed.
IPHI 100

ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและแนวคิดต่างๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม่ ความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ และปัญหาที่สําคัญทางปรัชญา ได้แก่ ตรรกศาสตร์ สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณ
วิทยาและจริยธรรม
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

กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสร้าง ที่มา ประเภท และความสําคัญ
ของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
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.
PSYC 100

จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ (Psychology and Behavioral Science)
2(2-0-4)
ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ ความหมาย ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ
การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กร การสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรม การนําเอาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิตประจําวัน
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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 การเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ
ของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุ่ม การเป็นประชาคมอาเซียน ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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 และความสัมพันธ์ระหว่างสังคม 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.

กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 11 หน่วยกิต
ENGL 101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารในบริบทต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เช่น การฟังและเล่าข่าว การอ่านข้อความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เป็นต้น
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.

ENGL 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียนเพื่อการสื่อสารด้วยคําศัพท์ในระดับสูงขึ้น เช่น ฝึกการฟังและอ่านเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ ฝึกการพูด
และเขียนโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นฝึกการออกเสียงที่
ถูกต้องตามหลักภาษาและมีความคล่องแคล่ว
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

ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ (English Skills and Applications)
2(1-2-4)
ศึกษาเทคนิค และวิธีการฟัง และอ่า น พูดและเขียน ที่ใช้ คําศัพท์ และสํา นวนที่หลากหลาย รวมถึง ใช้
ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อนและเป็นทางการ โดยเน้นฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันอย่างถูกต้องและเหมาะสมผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบสมเหตุสมผล
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ
3(1-4-4)
(English for Professional Communication and Presentations)
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารและการนําเสนออย่างมือ
อาชีพในหัวข้อและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสาขาของผู้เรียน พร้อมทั้งศึกษาเรื่องคําศัพท์และสํานวนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร
อย่างมืออาชีพ
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)
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของภาษา การประเมินค่าจากการรับสารในฐานะผู้อ่านและผู้ฟัง กระบวนการส่งสารผ่านรูปแบบการเขียน การพูด และการ
ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้ถ้อยคําสํานวนให้เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส และสถานที่ กล
วิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
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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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
COMP 300
เงื่อนไข :

คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (Computer for Working)
2(1-2-4)
- ไม่นับหน่วยกิต
- ผู้ที่สอบไม่ผ่าน IT Exam ในชั้นปีที่ 3 ให้ลงทะเบียนเรียน โดยจัดให้เรียนแบบ
e-learning
- ระดับผลการเรียนเป็น S หรือ U
ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา การใช้โปรแกรม
สเปรตชีท การใช้โปรแกรมนําเสนองาน และการใช้งานบล็อก
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

สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน และการ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ท้องถิ่นและสากล
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

การคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving)
2(2-0-4)
ศึ ก ษาความหมายของการคิ ด และการแก้ ไ ขปั ญ หา เครื่ อ งมื อ ในการคิ ด และการแก้ ไ ขปั ญ หาเชิ ง
ตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
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)
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้ห้องสมุดและการ
สืบค้นข้อมูล เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์สํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
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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กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
LEAC 100

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning by Activities)
1(0-3-2)
ศึกษาเรียนรู้ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ การประเมินกิจกรรมโครงการ โดยการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา และด้านความเป็นมืออาชีพ
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

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning by Experiences)
1(0-3-2)
ศึกษาระบบการทํางานและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีพ จาก
การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง 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

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกําลังกาย การดูแล
น้ําหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะสามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วย
กิจกรรมเข้าจังหวะซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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)
ศึ ก ษาประวั ติ จุ ด มุ่ ง หมาย ทั ก ษะพื้ น ฐาน เทคนิ ค วิ ธี ก ารเล่ น เทนนิ ส ความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพและ
สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวให้เหมาะสม สามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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.
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EHR 105

กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการเล่นกอล์ฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีของการ
เล่นกอล์ฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยใน
การเล่น ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วย
กิจกรรมกอล์ฟ ซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
และเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จกั ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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

ว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการว่ายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ การ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเล่น ความสําคัญของสุขภาพ
สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยการว่ายน้ํา ซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
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. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
ACCT 111

การบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I)
3(3-0-6)
หลักการบัญชี แม่บทการบัญชี วงจรการบัญชี การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการให้บริการ และกิจการ
พาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย รายการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อผิดพลาด การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี
Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; financial statements
preparation for servicing and merchandising firms; voucher system; special journals; control account and
subsidiary ledgers; adjustment and corrected error entry; the application of accounting software;
accounting professional ethics.
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ACCT 112

การบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II)
3(3-0-6)
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ลู ก หนี้ แ ละตั๋ ว เงิ น รั บ สิ น ค้ า คงเหลื อ และการบั ญ ชี สํ า หรั บ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ส่วนของ
เจ้าของ และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง
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 (Business Law and Business Ethics) 3(3-0-6)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น
หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่น ตรา
สารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผู้บริหารและพนักงาน 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)
ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและต่างประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎี
ทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน และการควบคุม การศึกษาหน้าที่
การบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน และหน่วยงานใน
องค์การ โดยมุ่งให้ความสําคัญกับผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวบุคคล ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์การ รวมถึงการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ในยุคโลกาภิวัตน์
A study of organization characteristics and management both domestically and globally.
Evolution of management concept and theory as well as management roles, which include planning,
organizing, Sourcing, and controlling. This also involves an exposure to management roles by adopting
behavioral science and psychology in the study. It examines relationship among people, group of people,
and departments in particular organization with an emphasis on impact of an individuals on organization.
This also covers change management and organizational development in the context of globalization.

BUSI 102

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด หน้าที่และความสําคัญของการตลาดที่มีผลต่อความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจ
การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์
กําหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
A study of principles, definitions, functions, process, institutions, environment and
services of marketing. Topics include product classification, distribution channels, pricing and promotion,
consumer behavior, product life cycle, market positioning, marketing mix strategy, and market targeting.
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BUSI 201

การภาษีอากร 1 (Taxation I)
3(3-0-6)
ภาพรวมของโครงสร้างระบบการภาษีอากรของไทย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก
ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น
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

การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
3(2-2-5)
(Management of Information System in Organization)
วิชาบังคับก่อน : TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
หลั ก การจั ด การระบบสารสนเทศในองค์ ก ร การแข่ ง ขั น กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กร และการบริหาร บทบาทและ
หน้าที่ของผู้บริหารที่มีต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา และการฝึกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
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 handson practice of relevant software.
BUSI 203

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis & Business Statistics)
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจําลองสถานการณ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเชิง
พรรณนา 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.

Nation University

- 115 -

คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

BUSI 205
การเงินธุรกิจ 1 (Business Finance I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี :
ACCT 111 การบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หรือสําหรับนักศึกษาต่างคณะ
ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงินของ
ธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการบริหารการเงิน การจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจทั้งในด้านการจัดการ จัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ตลาดทางการเงิน 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.
BUSI 206

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Production and Operation Management) 3(3-0-6)
ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธ์การผลิตและบริการ การวางแผนผลิตสินค้าและ
บริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลําเลียง การควบคุมสินค้าคงคลัง การ
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ การควบคุมต้นทุนการลดความสูญเสีย การบํารุงรักษาอุปกรณ์ การบริหาร
ความปลอดภัย จริยธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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)
วิชาบังคับก่อน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ 1
เทคนิคการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร (งบรายจ่าย
ลงทุน) ภายใต้สถานการณ์ทั้งแน่นอนและไม่แน่นอน โครงสร้างเงินลงทุนและต้นทุนของเงินทุน หนี้สิน การจัดหาเงินทุน
ระยะยาว นโยบายเงินปันผล การควบรวมกิจการ
Techniques of working capital management, cash management, account receivable
management, inventory management and fixed asset management (capital budget management) under
certainty and uncertainty situation, short-term finanincing, long-term financing, dividend policy, mergers
business .
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BUSI 301

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
3(3-0-6)
ศึกษาการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและสถานการณ์ภายในองค์การโดยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
โอกาสและอุ ป สรรค เพื่อ กํ า หนดทิ ศ ทางจุ ดมุ่ ง หมายและภารกิ จ ขององค์ก ารให้ เ หมาะสมกับ กํา ลัง ความสามารถ และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทิศทางกล
ยุทธ์ การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน
An exposure to assessment of external environment as well as internal state of
particular organization by adopting SWOT analysis as a tool to determine the visions and missions of the
organization with respect to organization capacity, environment, organizational value and culture,
philosophy and policy, strategic objective, strategic direction plan, and strategic control and operation
through a business case study.
ECON 105

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ด้าน อุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน
กําไร โครงสร้างการตลาด ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศ เพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจในการ กําหนดนโยบายของธุรกิจ เช่น นโยบายการผลิต นโยบาย
การตลาด 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)
วิชาบังคับก่อน : สําหรับนักศึกษาต่างคณะที่ต้องการเลือกเรียนวิชาโทการเงินการธนาคาร
หลักการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจรการบัญชี การ
จัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยการ การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การบัญชีสําหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
และการบัญชีสําหรับกิจการผลิตสินค้า จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
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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กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ACCT 211
การบัญชีขั้นกลาง 1
(Intermediate Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ
ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II)
วิชาบังคับก่อนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีที่หลักสูตรที่เปิดวิชาโททางการบัญชี :
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการและการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในรายงานทางการเงิน การบัญชีสําหรับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อระบบการควบคุมสินทรัพย์
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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ
ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II)
วิชาบังคับก่อนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีที่หลักสูตรที่เปิดวิชาโททางการบัญชี :
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการ การรับรู้รายการ การ
วัดมูลค่าหนี้สิน การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินในรายงานทางการเงิน การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัทจํากัด
การชําระบัญชีของธุรกิจ และงบกระแสเงินสด
Principles and procedures of accounting for liabilities and owners’ equity; recognition,
valuation, presentation and disclosures of liabilities in the financial reporting; accounting for partnership;
accounting for corporation; business liquidations; and statement of cash flows.
ACCT 221
การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ
ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II)
วิชาบังคับก่อนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีที่หลักสูตรที่เปิดวิชาโททางการบัญชี :
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)
ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II)
หลักพื้นฐานของการบัญชีต้นทุน การคิดต้นทุนงานสั่งทํา การคิดต้นทุนงานช่วง การบัญชีสําหรับวัตถุทางตรง
แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การคิดต้นทุนตามกิจกรรม การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การ
บัญชีสําหรับสินค้าเสีย เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย การงบประมาณและการคิดต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลต่าง
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.
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ACCT 311
การบัญชีขั้นสูง 1 (Advanced Accounting I)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการร่วมค้า กิจการขายผ่อนชําระ
ธุรกิจลีสซิ่ง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด การรายงานงบการเงินระหว่างกาล สัญญา
ก่อสร้าง การปรับโครงสร้างหนี้ สัญญาเช่า ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีกองทุนและการบัญชี
กิจการไม่แสวงหาผลกําไร
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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขา การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การทํางบการเงินรวม รายการเงินตรา
ต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
Home-office and branch accounting; accounting for combined corporate entities;
preparation of consolidated financial statements; foreign currency transactions; translations of foreign
financial statements.
ACCT 321
การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
การบัญชีบริหารและการบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน เทคนิคในการประมาณต้นทุน วิธี
ต้นทุนเต็มและต้นทุนตรง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณและงบประมาณยืดหยุ่น การใช้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน การกําหนดราคาโอน การวิเคราะห์รายจ่าย
ลงทุน ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดต้นทุนร่วมสมัยในการตัดสินใจ และระบบต้นทุนร่วมสมัยเพื่อการวางแผนและควบคุม
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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
แนวคิดและแม่บทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค์ ขอบเขต กฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชี รายงานการสอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์
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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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร (Management Information System in Organization)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของข้อมูลและ
สารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา เอกสาร เครื่องมือสําหรับงานด้านสารสนเทศทางการบัญชี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การควบคุมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ
Concepts of accounting information systems; business activities and cycles; flow of
accounting data and information; systems development and documentation techniques; tools of
accounting information systems work; use of information technology for internal control and
improvement of business activities efficiency.
ACCT 351
การภาษีอากร 2 (Taxation II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
BUSI 201 การภาษีอากร 1 (Taxation I)
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร
การคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกําไรสุทธิทางภาษีอากร การ
จัดทํารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษี 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)
เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร หรือระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่เป็นปัจจุบัน
Presentation and discussion on current interesting topics in financial accounting,
managerialaccounting or accounting information systems in current issue.
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กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี้
ACCT 181

การฝึกงาน 1 (Practicum I)
1(0-6-0)
ฝึก ปฏิบั ติง านจริง ณ สถานประกอบการตามคํา แนะนํา ของสาขาวิช าและจะต้อ งสะสมจํา นวน
ชั่ว โมงฝึก งานไว้ไ ม่น้อยกว่ า 100 ชั่วโมง
Professional practice in enterprise in order to accounting department suggession
and accumulated practice hour not less than 100 hours
ACCT 281

การฝึกงาน 2 (Practicum II)
3(0-18-0)
ฝึก ปฏิบัติง านจริง ณ สถานประกอบการตามคํา แนะนํา ของสาขาวิช าและจะต้อ งสะสมจํา นวน
ชั่ว โมงฝึก งานไว้ไ ม่น้อยกว่ า 200 ชั่วโมง
Professional practice in enterprise in order to accounting department suggession
and accumulated practice hour not less than 200 hours
ACCT 381

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Pre-co-operative Education)
1(1-0-0)
หลัก การและแนวคิด ของสหกิจ ศึก ษา การเตรีย มความพร้อ มในการทํ า งานร่ว มกั บ ผู ้ร่ ว มงาน
จริย ธรรมในการประกอบวิช าชีพ การสื่อ สาร บุค ลิก ภาพและมนุษ ยสัม พัน ธ์ ความรู้พื้ น ฐานและเทคนิ ค ในการสมัค ร
งาน การใช้ส ถิติและระเบียบวิธีวิจัย ในการเขีย นรายงาน
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

การฝึกงาน 3 (Practicum II)
3(0-18-0)
ฝึก ปฏิบัติง านจริง ณ สถานประกอบการตามคํา แนะนํา ของสาขาวิช าและจะต้อ งสะสมจํา นวน
ชั่ว โมงฝึก งานไว้ไ ม่น้อยกว่ า 200 ชั่วโมง
Professional practice in enterprise in order to accounting department suggession
and accumulated practice hour not less than 200 hours
ACCT 411
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (Financial Reports and Analysis)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 311 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting I) หรือ
ACCT 312 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II)
รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล วิธีการและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์รายงานการเงินและ
ข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายงานการเงินจากการ
เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินรวม การวิเคระห์งบกระแสเงินสด คุณภาพกําไร การวิเคราะห์
งบการเงินนานาชาติ 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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสร้าง แนวความคิดและข้อสมมติทางการบัญชี รวมถึงการประยุกต์วิธีการและ
หลักการต่าง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของ
สถาบันแห่งวิชาชีพและสังคม หลักการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน ตลอดจนการวัดมูลค่าของสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้อง
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
การบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ระบบบัญชีในธุรกิจระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศ
ต่าง ๆ การลดความแตกต่างทางการบัญชี การซื้อตราสารล่วงหน้า และภาวะเงินเฟ้อ งบการเงินระหว่างประเทศและการ
เปิดเผยข้อมูล งบการเงินรวมและรายงานตามส่วนงานของบริษัทข้ามชาติ การวิเคราะห์งบการเงินนานาชาติ การกําหนด
ราคาโอนและภาษีระหว่างประเทศ การวางแผนและควบคุมของบริษัทข้ามชาติ
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
การบัญชีหน่วยงานรัฐบาล (Governmental Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 111 การบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II)
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชี
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทํารายงานทางการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ และงบการเงินแผ่นดิน
Meaning, Objective, concept and government accounting development; government
accounting policy and standard; government accounting system and procedures; government financial
reports; and the financial statement.
ACCT 415
การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย์ การจัดทํารายงานการเงินตาม ข้อบังคับของธนาคารพาณิชย์
Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the financial reports
due to the regulations of the commercial bank.
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ACCT 421
การบริหารต้นทุน (Cost Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 321 การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting II)
ต้นทุนเพื่อการบริหารในเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าและ
ต้นทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารสินค้าทันเวลา การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวัดผลงานแบบดุลยภาพ การนํา
ข้อมูลต้นทุนไปใช้ในประกอบการตัดสินใจการวางแผน ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติสําหรับผู้บริหารทุกระดับ
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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
ลักษณะและบทบาทของผู้อํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสร้างของการจัดองค์การ เทคนิคในการ
วางแผนและควบคุม การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน 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.
ACCT 423
การวางแผนกําไรและการควบคุม (Profit Planning and Control)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม การประเมินผลงานขององค์กรที่เน้น
การวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ การกําหนดดัชนีชี้วัดผลดําเนินงานและการรายงานเพื่อการควบคุม
และการบริหาร
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
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Accounting) 3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการ
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงินและไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)
ลักษณะ ประเภทและมาตรฐาน การตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับทั่วทั้ง
องค์การ กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ การประเมินผล การวางแผนการตรวจสอบภายใน การ
ปฏิบัติงาน การสรุปข้อตรวจพบ และการรายงายผลการตรวจสอบ บทบาทการตรวจสอบภายในต่อการการทุจริต การ
ตรวจสอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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.
ACCT 432

การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Accounting Information System Controls and Auditing)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
บทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทและโครงสร้างการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ กระบวนการและเทคนิค
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการตรวจสอบ การใช้กรณีศึกษา
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
ปัญหาการสอบบัญชี (Problems in Auditing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี การประยุกต์หลักการสอบบัญชีใน สถานการณ์ต่างๆ และการ
รายงานการสอบบัญชี
Various problems in auditing; application of auditing principles for various situations and
audit reporting.
ACCT 434
การสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)
หลักการ แนวคิด โครงสร้างสําคัญของภาษีอากร ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
ส่วนของห้างหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 การสอบบัญชีตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการ
รายงานสําหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
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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

โปรแกรมสําเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากรองค์การในทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning Software for Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติใช้ระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์การ การประยุกต์งานด้านการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ กลุ่มระบบงานทางการบัญชีซึ่ง
รวมถึงระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทํางบการเงิน
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.
ACCT 442
การวางระบบบัญชี (Accounting System Design)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ลักษณะของระบบบัญชี หลักการและวิธีการพิจารณาการวางระบบบัญชีของธุรกิจ ส่วนประกอบของ
ระบบบัญชี วิธีการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การออกแบบเอกสาร ทะเบียนและบัญชีต่างๆ การออกแบบรายงาน
ทางการบัญชี ความแตกต่างระหว่างการบัญชีที่ทําด้วยมือและคอมพิวเตอร์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี
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
ระบบฐานข้อมูลสําหรับการบัญชี (Database Systems for Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : BUSI 202 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร (Management Information System
in Organization)
แนวคิดพื้นฐานของฐานข้อมูล ภาษา การออกแบบฐานข้อมูล เทคนิคและแนวโน้ม การนําระบบฐานข้อมูลไป
ปฏิบัติใช้ แนวโน้มของระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลในทางการค้า
Basic concepts of database; languages; design of database; database system
implementation techniques and trends; and commercial database systems.
ACCT 444

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Analysis and Design of Accounting Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใช้แผนภาพทางเดินข้อมูล พจนานุกรม
ข้อมูลในการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบเอาต์พุตและอินพุต การออกแบบแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล
Accounting information systems analysis and design; use of data flow diagrams; data
dictionaries in systems analysis; output and input design; file and database design.
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ACCT 445
ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Issues in Accounting Information System) 3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)
ค้นคว้า วิเคราะห์และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประเด็นหรือปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะก่อนการปฏิบัติงาน 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.
ACCT 451
การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 351 การภาษีอากร 2 (Taxation II)
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม
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
ปัญหาการภาษีอากร (Problems in Taxation)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 351 การภาษีอากร 2 (Taxation II)
ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
โดยเน้นกรณีศึกษาและประเด็นสําคัญในปัจจุบัน
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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย์ ประกันภัย
คลังสินค้า โลจิสติกส์ 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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โรงแรม โรงพยาบาล กิจการท่องเที่ยว ธุรกิจ
เกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจการให้บริการอื่น เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ หลายประเภท
Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as hotel, hospital, toursism,
and other servicing enterprises. Selected one or more topics.
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ACCT 455
การบัญชีเฉพาะกิจ 3 (Specialized Accounting III)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I)
วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณูปโภค เกษตรกรรม ธุรกิจการเกษตร
สหกรณ์การเกษตร 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 : นักศึกษาต้องลงทะเบียน และสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
Requirement : Students have to register and pass all subjects in major courses not less than 30 credits
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการเพื่อให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
นักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4
เดือนเต็ม นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากรายงานประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงาน
สร้างสรรค์อื่น
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

ปัญหาพิเศษทางการบัญชี (Special Problems in Accounting)
3(3-0-6)
การศึกษาค้นคว้าทางการบัญชีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
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)
วิชาบังคับก่อน : BUSI 203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิจัยและแบบวิจัยต่างๆ การใช้สถิติวิเคราะห์อย่างง่ายในการวิเคราะห์
ข้อมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางบัญชี
Introduction to research; research methology and designs; use of basic statistical analysis;
and literature review of accounting research.
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กลุ่มวิชาโทการเงินการธนาคาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี้
ACCT 415
การบัญชีธนาคาร (Bank Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I)
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)
วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย์ การจัดทํารายงานการเงินตาม ข้อบังคับของธนาคาร
พาณิชย์
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)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 111 การบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นต้น 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)
หรือสําหรับนักศึกษาต่างคณะ
ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )
BUSI 205 การเงินธุรกิจI (Business Finance I)
การบริหารและการจัดการด้านต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น การจัดการด้านเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารกําไรและต้นทุน การ
วิเคราะห์ฐานะและความมั่นคงตลอดจนกลยุทธ์ในการวางแผนทางด้านการเงินของสถาบันการเงิน
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.
FINA 362

การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
3(3-0-6)
การจัดการการเงินของบุคคลและครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดทางด้านการบริหารเงิน โดยเน้นถึง
การนําไปใช้จริงของแต่ละบุคคลแต่ละครัวเรือน ซึ่งได้แก่ การจัดทํางบประมาณ การออม การลงทุนในที่อยู่อาศัย การกู้ยืม
การประกันภัยต่าง ๆ การลงทุน ภาษี การวางแผนในวัยเกษียณอายุ มรดก รวมถึงหลักการ เทคนิคของการจัดการสินทรัพย์
และหนี้สินของครัวเรือน และศึกษาถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละบุคคลและครัวเรือน
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
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FINA 363
การจัดการสินเชื่อ (Credit Management)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
ความสําคัญของการจัดการสินเชื่อในปัจจุบัน ชนิดของสินเชื่อต่าง ๆ สินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อการค้า การ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อทุกชนิด แหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ วิธีการเรียกเก็บหนี้ ลําดับขั้นการเก็บหนี้
ตามกฎหมาย
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)
บทบาทความรับผิดชอบของการประกันภัยประเภทต่าง ๆ หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย
กระบวนการประกันภัยตามหลักสากล ลักษณะของการเสี่ยงภัยของธุรกิจ ประเภทการเสี่ยงภัย ลักษณะการประกันชีวิต
การคํานวณเบี้ยประกันภัย สิทธิได้รับความคุ้มครอง กองทุนคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์
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.

FINA 461
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 111 การบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I)
ACCT 112 การบัญชีขั้นต้น 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)
หรือสําหรับนักศึกษาต่างคณะ
ACCT 100 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการเงิน หลักการทางบัญชีท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงิน รูปแบบ
ของงบการเงิน ประโยชน์และข้ดจํากัดของการจัดทํา การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ผลกระทบของการปรับปรุงงบ
การเงิน การายงานผลการวิเคราะห์และแนวทางในการแก้ปัญหาสถานการทางการเงิน
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
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FINA 462
การวิเคราะห์ตราสารทุน (Equity Analysis)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาต่างคณะ
BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
ตราสารทุน ตลาดตราสารทุน ลักษณะของตลาดและกลไกการทํางานทั้งของตลาดแรกและตลาดรองของ
ตราสารทุน ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อระดับราคาหลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยง ความพอใจในความเสี่ยง และการคํานวณหา
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดจนนโยบายการลงทุนอันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ต้องการใน
ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนพอที่จะยอมรับได้
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
FINA 463
การวิเคราะห์ตราสารหนี้ (Fixed Income Analysis )
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ หรือนักศึกษาต่างคณะ
BUSI 205 การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)
BUSI 207 การเงินธุรกิจ II (Business Finance II)
ตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ และตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือของตลาดตราสารหนี้หรือพันธบัตร ทฤษฎีที่
นํามาวิเคราะห์หาราคา อัตราผลตอบแทน การวัดความเสี่ยงและกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้
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

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
3(0-0-40)
นักศึกษาได้ทําการค้นคว้าหัวข้อที่น่าสนใจหรือหัวข้อที่สามารถตรวจสอบได้ (Testable Hypothesis)
ทางการเงินด้วยตนเอง โดยกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย เพื่อตอบคําถามอย่างเป็นระบบ
Independent study on interesting topics or testable hypothesis in financial issues using
appropriate research methodology to ensure effective results
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะทางการบริหารธุรกิจ
2. ผลิตบัณฑิตให้มีพัฒนาการด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม และนําหลักวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน คือ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีความสามารถในการนําเสนอและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
4. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม อย่างมีจรรยาบรรณ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
: Bachelor of Business Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: บริหารธุรกิจบัณฑิต
: บธ.บ.
: Bachelor of Business Administration
: B.B.A.

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
หรือ
กลุ่มวิชาโท
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30 หน่วยกิต
10
12
6
2
99 หน่วยกิต
30
54
15
15
6 หน่วยกิต
135 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
1.
2.
3.
4.
5.

CIVI 100
ECON 100
LAWS 102
SOCU 100
TAPS 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
กฎหมายทั่วไป (General Laws)
สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society)
การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
(Thinking Communication and Problem Solving)

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
1. ENCO 101
2. ENCO 102
3. ENCO 201
4. ENCO 202
5. THAC 101
6. THAC 102
7. THAC 201
8. THAC 202
9. ASEN 101
10. ASEN 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication III)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 (Thai Language for Communication I)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (Thai Language for Communication II)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (Thai Language for Communication III)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 (Thai Language for Communication IV)
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 (ASEAN Language for Communication I)
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 (ASEAN Language for Communication II)

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

เงื่อนไข การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษา
(1) สําหรับนักศึกษาไทย
- กําหนดเรียนภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
และเลือกเรียน ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)
หรือเรียน ภาษาอาเซียน
6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
(2) สําหรับนักศึกษาต่างชาติ
- กําหนดเรียนภาษาไทย
6 หน่วยกิต (THAC 101 และ THAC 102)
และเลือกเรียน ภาษาไทย 6 หน่วยกิต (THAC 201 และ THAC 202)
หรือเรียน ภาษาอาเซียน
6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
หรือเรียน ภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
- จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา คณะ และมหาวิทยาลัย
- การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอื่นได้
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematical in daily)
2. SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนทศ (Media and Information Technology)

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

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต
1. LEAC 100
2. LEAC 200

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 (Learning by Activities I)
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (Learning by Activities II)

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

หมายเหตุ :
1. กลุ่มวิชาที่สะท้อนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ได้แก่
1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
2. กลุ่มวิชาที่สะท้อนสมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency) ได้แก่
2.1 สังคมและวัฒนธรรม
2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
3. กลุ่มวิชาที่สะท้อนสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Technical competency) ได้แก่
3.1 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา
4. กลุ่มวิชาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านจิตอาสา ได้แก่
4.1 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
4.2 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 43 หน่วยกิต
1.
2.
3.
4.
5.

ACCT 103
ACCT 301
BLAW 201
BUSI 102
BUSI 103

6. BUSI 201
7. BUSI 203
8. BUSI 205
9. BUSI 206
10. ECON 105

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )
3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics) 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Principles of Management and Organizational Behavior)
การภาษีอากร 1 (Taxation I)
3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis and Business Statistics)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)
3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Productions and Operation Management)
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
3(3-0-6)
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หมายเหตุ :
1. กลุ่มวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill) ได้แก่
1.1 หลักการตลาด
2. กลุ่มวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill) ได้แก่
2.1 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2.2 การเงินธุรกิจ
3. กลุ่มวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านติดต่อสื่อสาร (Communication Skill) ได้แก่
3.1 หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ

2.2 กลุ่มวิชาเอก 69 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต
1. BUSI 121
2. BUSI 122
3. BUSI 191
4. BUSI 221
5. BUSI 222
6. BUSI 223
7. BUSI 224
8. BUSI 225
9. BUSI 226
10. BUSI 291
11. BUSI 321
12. BUSI 322
13. BUSI 323
14. BUSI 324
15. BUSI 325
16. BUSI 326
16. BUSI 391
17. BUSI 421
19. BUSI 481
20. BUSI 491

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
(Hospitality Industry Management)
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
ฝึกปฏิบัติงาน 1 (Practicum I)
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
(Management of Information System in Organization)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Modern Entrepreneurship)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ
(Personality Development in Careers)
การบริหารการขายและศิลปะการขาย
(Sales Management and Salesmanship)
ฝึกปฏิบัติงาน 2 (Practicum II)
การบริหารสื่อ (Media Management)
นวัตกรรมและการบริหารความเปลี่ยนแปลง
(Innovation and change Management)
การวิจัยธุรกิจ (Business Research)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (Business English I)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)
ฝึกปฏิบัติงาน 3 (Practicum III)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (Business English II)
สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ (Seminar in Business Administration)
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(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)
2(0-12-0)
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(0-18-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-40-0)
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หมายเหตุ :
1. วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต มาจากวิชาทฤษฎี 48 หน่วยกิต และวิชาปฏิบัติ ซึ่งนักสึกษาสามารถเลือกวิชา
ฝึกปฏิบัติงาน หรือ สหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill) ได้แก่
2.1 การฝึกปฏิบัติงาน
2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ
2.2 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2.4 การบริหารสื่อ
3. กลุ่มวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill) ได้แก่
3.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3.3 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3.4 การจัดการเชิงกลยุทธ์
4. กลุ่มวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านติดต่อสื่อสาร (Communication Skill) ได้แก่
4.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
4.3 การบริหารสื่อ
4.5 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
4.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
4.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
(1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือก จากรายวิชาที่กําหนดในกลุ่มวิชาเอกเลือก ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) มหาวิทยาลัยจะประกาศเปิดสอนรายวิชาเอกเลือกตามแผนการสอนในแต่ละปีการศึกษา
(3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา ที่เทียบเท่าจากสถานประกอบการหรือสถาบันอื่นเพื่อเทียบโอน
รายวิชาเอกเลือก ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
1. BUSI 351
2. BUSI 352
3. BUSI 353
4. BUSI 354
5.
6.
7.
8.

BUSI
BUSI
BUSI
BUSI

361
362
363
364

9. BUSI 451
10. BUSI 452
11. BUSI 453

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
(Logistic and Supplychain Management)
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management)
หัวข้อพิเศษทางการตลาด (Current Issues in Marketing)
การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(Advertising & Public Relations Management)
ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation Business)
การขนส่ง (Transportation)
การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบริการ (Marketing for Hospitality)
การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Green Marketing Concept)
การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
(Conflict Management and Negotiation)
การบริหารตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้า
(Brand Management and Brand Communication)
การจัดการธุรกิจส่งออกและนําเข้า
(Import and Export Business Management)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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12. BUSI 454
13. BUSI 455
14. BUSI 456
15.
16.
17.
18.

BUSI
BUSI
BUSI
BUSI

461
462
463
464

การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
(Business Management in ASEAN)
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดต่างประเทศ
(International Product and Price Management)
การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ
(International Distribution Channel Management)
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services)
การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour and Travel Agency Management)
ธุรกิจการจัดการประชุม (MICE Business)
การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ์
(Marketing Management for M.I.C.E.)

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 :
1. กลุ่มวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill) ได้แก่
1.1 ธุรกิจที่พักแรม
1.3 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
1.2 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1.4 การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
2. กลุ่มวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill) ได้แก่
2.1 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 2.2 การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
3. กลุ่มวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านติดต่อสื่อสาร (Communication Skill) ได้แก่
3.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3.5 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.2 การตลาด สําหรับอุตสาหกรรมบริการ
3.6 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
3.3 ธุรกิจที่พักแรม
3.7 ธุรกิจการจัดการประชุม
3.4 กรขนส่ง
3.8 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

กลุ่มวิชาโท
(1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทการเงินการธนาคาร ของสาขาวิชาการบัญชี ที่เปิดสอน
ในลักษณะการจัดการสอนร่วมกับผู้ประกอบการ
(2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เทียบเท่าจากสถานประกอบการหรือสถาบันอื่นเพื่อเทียบ
โอนรายวิชาในกลุ่มวิชาโท ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาโทสําหรับนักศึกษานอกคณะบริหารธุรกิจ ที่จะมาโทสาขาบริหารธุรกิจ
ให้เลือกจากรายวิชาที่กําหนดในกลุ่มวิชาโท ตามประกาศของมหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่สนใจจากต่างคณะฯ หรือสาขาวิชา จํานวน 6 หน่วยกิต หรือตามความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้ความเห็นชอบจากคณะวิชา

: เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ IT
Examination : Computer for Working
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ฝึกงาน
สหกิจศึกษา
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

BUSI 102
BUSI 103
CIVI 100
ECON 100
LEAC 100
TAPS 100
TECH 100
กลุ่มภาษา 1

หลักการตลาด
หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
อารยะธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

3
3
2
2
1
2
2
3
18

3
3
2
2
0
2
2
3
17

3
3
2
2
1
2
2
3
18

3
3
2
2
0
2
2
3
17

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
BUSI 121
BUSI 122
BUSI 191
LAWS 102
LEAC 200
SCIE 100
SOCU 100
กลุ่มภาษา 2

ชื่อวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค
ฝึกปฏิบัติงาน 1
กฎหมายทั่วไป
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังคมและวัฒนธรรม
รวม

ฝึกงาน
สหกิจศึกษา
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
3
3
1
2
1
2
2
3
17

3
3
0
2
0
2
2
3
15

3
3
2
1
2
2
3
16

3
3
2
0
2
2
3
15
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ACCT 103
BUSI 221
BUSI 222
BUSI 223
BUSI 224
กลุ่มภาษา 3

ฝึกงาน
สหกิจศึกษา
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
การบัญชีการเงิน
3
3
3
3
การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
3
3
3
3
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3
3
3
3
การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
3
3
3
3
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3
3
3
3
3
3
3
3
รวม
18
18
18
18
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ฝึกงาน
สหกิจศึกษา
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
BLAW 201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
3
3
3
3
BUSI 205 การเงินธุรกิจ
3
3
3
3
BUSI 225 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ
3
3
3
3
BUSI 226 การบริหารการขายและศิลปะการขาย
3
3
3
3
BUSI 291 ฝึกปฏิบัติงาน 2
2
0
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
2
2
2
2
กลุ่มภาษา 4
3
3
3
3
วิชาเลือกเสรี 1
3
3
รวม
19
17
20
20
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
BUSI 201
BUSI 203
BUSI 321
BUSI 322
BUSI 323
BUSI 324

ชื่อวิชา
การภาษีอากร 1
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
และสถิติธุรกิจ
การบริหารสื่อ
นวัตกรรมและการบริหารความ
เปลี่ยนแปลง
การวิจัยธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
รวม

ฝึกงาน
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
3
3
3
3

สหกิจศึกษา
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
3
3
3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
18

3
3
18

3
3
18

3
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

BUSI 206 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
BUSI 325 การจัดการเชิงกลยุทธ์
BUSI 326 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
BUSI 391 ฝึกปฏิบัติงาน 3
ECON 105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วิชาเอกเลือก 1/วิชาโท 1
วิชาเอกเลือก 2/วิชาโท 2
วิชาเลือกเสรี 2
รวม

ฝึกงาน
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
21
21

สหกิจศึกษา
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
21
21
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ACCT 301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
BUSI 421
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
BUSI 481
สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
วิชาเอกเลือก 3/วิชาโท 3
วิชาเอกเลือก 4/วิชาโท 4
วิชาเอกเลือก 5/วิชาโท 5
รวม

ฝึกงาน
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
18
18

สหกิจศึกษา
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
18
18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกเสรี 2
BUSI 491 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
รวม

ฝึกงาน
สหกิจศึกษา
หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม
สมัยโบราณ อารยธรรมสมัยกลาง อารยธรรมสมัยใหม่ และประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม่
A Study of humanity ’s history, religious beliefs, prosperity of ancient civilizations,
medieval civilizations, modern civilizations and history of arts from antiquity to modern times.

ECON 100

เศรษฐศาสตร์ใน (Economics in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปทาน และปัจจัย
กําหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค การกําหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้านตลาดทุน
การเงิน การธนาคาร การคลังของรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ
Study the basic of principles Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand
Supply and factors determining of consumer spending behavior, the production level. National Income,
Basic knowledge in capital market ,Money and Banking, Government finance, International trade.

LAWS 102

กฎหมายทั่วไป (General Laws)
2(2-0-4)
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะ ที่มาของกฎหมายแต่ละประเภท การใช้และการยกเลิก
กฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
Basic Knowledge of Law, sources , origin and categories of laws, legal application and
abrogation, general principles of civil law , criminal law and constitutional law.
SOCU 100

สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society)
2(2-0-4)
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ และ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and
culture in ASEAN countries.
TAPS 100

การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา
2(2-0-4)
(Thinking Communication and Problem Solving)
ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแก้ไข
ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
communication, logical thinking and problem solving, communication skill development, thinking skill
development and problem solving and decision-making process.
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กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ENCO 101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)
3(2-2-5)
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน
Elementary structure and grammar. listening, speaking, reading and writing basic
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

ENCO 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)
3(2-2-5)
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ
Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in communicative
situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.

ENCO 201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication III)
3(2-2-5)
โครงสร้างที่สําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับที่มีความยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
Exposure to significant structures of the English language as the basis of developing
language abilities: listening, speaking, reading and writing through language skill integration with emphasis
on communicative competence at a more complex level.

ENCO 202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)
3(2-2-5)
ศัพท์ สํานวนที่ใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
Vocabulary and expressions used for careers; writing memos, announcements, time
schedules, facsimile messages, and other related documents, including basic practice of conversations
related to work.
THAC 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 (Thai Language for Communication I)
3(1-4-4)
อักษรไทย ระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Thai script. Thai sound system. Elementary structure and grammar. Skills of listening,
speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

THAC 102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (Thai Language for Communication II)
3(1-4-4)
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ
Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in communicative
situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.

Nation University

- 143 -

คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

THAC 201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (Thai Language for Communication III)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและการฟัง
โดยเน้นการเก็บใจความสําคัญ ฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ
Thai usage for communication in critical thinking process related to Thai usage; reading
and listening practice with emphasis on finding main ideas; speaking and writing practice in academic and
business areas.

THAC 202

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 (Thai Language for Communication IV)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ
Thai usage for communication and presentation in academic and business areas; fourskill practice focused on appropriate and effective communication in careers.

ASEN 101

ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5)
- เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือกลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี)
- โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับเบื้องต้น การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน
- Grammar and basic sentence patterns at a basic level. Listening, speaking, reading and
writing. Vocabulary and expressions in daily life.

ASEN 102

ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5)
- เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือกลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี)
- โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน
- Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading and
writing. Vocabulary and expressions in daily life.

เงื่อนไข การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษา
(1) สําหรับนักศึกษาไทย
- กําหนดเรียน
ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
- และเลือกเรียน ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)
หรือเรียน
ภาษาอาเซียน 6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
(2) สําหรับนักศึกษาต่างชาติ
- กําหนดเรียน ภาษาไทย
6 หน่วยกิต (THAC 101 และ THAC 102
- และเลือกเรียน ภาษาไทย
6 หน่วยกิต (THAC 201 และ THAC 202)
ภาษาอาเซียน 6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
หรือเรียน
หรือเรียน
ภาษาอั งกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
- จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะ และมหาวิทยาลัย
- การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอื่นได้
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
MATH 100

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematical in Daily Life)
2(2–0–4)
ศึ ก ษาระบบจํ า นวนจริ ง แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละการแก้ ปั ญ หา ตรรกศาสตร์ การเที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ
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.
SCIE 100

สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2–0–4)
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การส่งเสริม บํารุงรักษาและ
คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
The study of the relationship Systematic between humans and the environment, the
development and use of natural resources. The conservation of biological diversity in the district. Using
science and technology activities that affect the environment. Participation in the management of natural
resources and the environment, promoting the maintenance and protection of the environment and
natural resources, according to the principles of sustainable development.

TECH 100

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร การศึกษาและนําไปใช้เชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบค้น
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
A study of communication technology meaning and principles, introduction of
information technology, technology applications for communication, education and commercial
application, types of information system, data retrieval, introduction to database systems, office
automation system, security and ethics of information technology using.

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
LEAC 100

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 (Learning by Activities I)
1(0-3-2)
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรม การเสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทักษะการปรับตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
Participation in activities which help develop student quality in academic activities,
health promotion , volunteer and environmental saving, arts and culture, moral and ethics. Promote
skills and experiences both inside and outside university and adaptive skills to prepare them to live a
happy life with other people in university.
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LEAC 200

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (Learning by Activities II)
1(0-3-2)
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา และด้านความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีจิต
อาสา สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
Participation in activities which help develop student quality in communication,
language and professionalism to prepare desirable attributes within graduates, physical well-being,
positive mental health, service minded, self responsibility towards community.

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT 103

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
3(3-0-6)
หลักการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจรการบัญชี การ
จัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยการ จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และแนวความคิด
เกี่ยวกับ ต้นทุน – ปริมาณ – กําไร เพื่อการตัดสินใจ
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, accounting professional
ethics, And concept of cost – volume – profit for decision making.
ACCT 301
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 103 การบัญชีการเงิน
บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน
การคิดต้นทุนตามกิจกรรม
การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – กําไรการบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํา
รายงานตามส่วนงาน การกําหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
Prerequisite : ACCT 103 Financial Accounting
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)
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น
หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่น ตรา
สารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผู้บริหารและพนักงาน 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.
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BUSI 102

หลักการตลาด (Principles of Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด หน้าที่และความสําคัญของการตลาด ที่มีผลต่อความสามารถ ในการดําเนินงานของ
ธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ กําหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
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 103

หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Principles of Management and Organizational Behavior)
ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและต่างประเทศ หน้าที่การบริหาร คือ การวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การชี้นํา และการควบคุม การศึกษาหน้าที่การบริหาร แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการ
จัดการในปัจจุบนั บทบาทหน้าทีของผู้บริหารในด้านการจัดการกระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองค์การ หลัก
พื้นฐาน และการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มผู้นํา และภาวะ
ความเป็นผู้นําอํานาจหน้าที การจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสารในองค์การ ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในองค์การ ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์การจัดการ พฤติกรรมองค์การภายใต้การบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัฒน์ และ
จริยธรรมในการจัดการ
A study of organization characteristics and management both domestically and globally.
Management roles, which include planning, organizing, recruiting, directing and controlling. Concepts and
theories of management, roles of executives in managerial function, managerial process, organization
design and development; basic principles and analysis of individual and organizational behavior, the
relationship between individuals and group leader, leadership skills authorities, motivation, will power,
organizational communication, conflict and the organizational change; analysis of issues related to
management organizational behavior in the globalized world and management ethics.
BUSI 201

การภาษีอากร 1 (Taxation I)
3(3-0-6)
ภาพรวมของโครงสร้างระบบการภาษีอากรของไทย หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น
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.
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BUSI 203

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis & Business Statistics)
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
และความไม่แน่นอน โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจําลองสถานการณ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้สถิติเชิง
พรรณนา 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 205
การเงินธุรกิจ (Business Finance)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ACCT 103 การบัญชีการเงิน
ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงินของธุรกิจ
รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการบริหารการเงิน การจัดการทางการเงินของธุรกิจ
ทั้งในด้านการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ตลาดทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Prerequisite : ACCT 103 Financial Accounting
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.
BUSI 206

การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Productions and Operations Management) 3(3-0-6)
ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธ์การผลิตและบริการการวางแผนผลิตสินค้าและ
บริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลําเลียง การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุม
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ การควบคุมต้นทุน การลดความสูญเสีย การบํารุงรักษาอุปกรณ์ การบริหารความ
ปลอดภัย จริยธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
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.

ECON 105

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ด้าน อุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน กําไร
โครงสร้างการตลาด ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่างประเทศ เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจในการ กําหนดนโยบายของธุรกิจ เช่น นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด
นโยบายการกําหนดราคา
An exposure to principles of economics with an emphasis on demand, consumer
behavior, production behavior, cost and profit analysis, market structure, financial market, monetary
policy, fiscal policy, and international trade and monetary policy. This also aims to encourage applied
use of these topics in the processes of analysis and decision-making as well as business policy
determination including production policy, marketing policy, and pricing policy.
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2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
BUSI 121

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(Hospitality Industry Management)
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจบริการ ลักษณะองค์ประกอบและแนวคิดของการบริการ การออกแบบการ
บริการ การจัดการความสามารถในการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ การสร้างคุณภาพการบริการที่สร้างความ พึงพอใจ
แก่ผู้ใช้บริการ
A Study of Business Service Management, principles and concepts of service. Design
Services, ability of service to management, concepts of service, creation a quality of service for
customer satisfaction.
BUSI 122

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์
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.
BUSI 191

ฝึกปฏิบัติงาน 1 (Practicum I)
1(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ในสายงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
An internship at enterprises of which the business activities (a minimum
period of 100 hours.)
BUSI 221

การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
3(3-0-6)
(Management of Information System in Organization)
วิชาบังคับก่อน : TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลั ก การจั ด การระบบสารสนเทศในองค์ ก ร การแข่ ง ขั น กั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กร และการบริหาร บทบาทและ
หน้าที่ของผู้บริหารที่มีต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา และการฝึกใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
Prerequisite : TECH 100 Media and Information Technology
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 handson practice of relevant software.
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BUSI 222

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
3(3-0-6)
ศึกษาลักษณะและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการ และแนวความคิดของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความรับผิดชอบหน้าที่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จริยธรรม
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และหน้าที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การ
สรรหา และการคัดเลือกบุคคล การบรรจุ และการแนะนําตัวเข้าทํางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบัติงาน
การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน การให้ประโยชน์ตอบแทนและความมั่นคง การสร้างบรรยากาศในการทํางาน และความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน 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 223

การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Modern Entrepreneurship)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมายความสําคัญ รูปแบบและประเภทของการเป็นผู้ประกอบการ คุณสมบัติและบทบาท
ของผู้ ป ระกอบการ การจั ด ทํ า แผนการตลาด การผลิ ต การเงิ น และการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา
ประกอบการเรียนการสอน
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.
BUSI 224

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 3(3-0-6)
ศึกษาวิธีการวางแผนการควบคุม ดําเนินการ และ ควบคุมการกระตุ้นความต้องการในการบริโภค โดย
ใช้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การขายตัวต่อตัว การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม
การขายโดยวิธีการต่าง ๆ และการตลาดทางตรง การจัดทํางบประมาณการส่งเสริมการตลาด การประเมินผลและควบคุม
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.
BUSI 225

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ (Personality Development in Careers) 3(3-0-6)
ศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่างๆ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในสังคม การพัฒนาตนเองให้เหมะ
สมกับงานอาชีพ วิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และรวมถึงวิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการ
A Study of personality development in various fields. To behave in polite society, self
evelopment in careers . How to enhance the personality and include how to build relationships to be
useful in performing services.
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BUSI 226

การบริหารการขายและศิลปะการขาย (Sales Management and Salesmanship) 3(3-0-6)
ศึกษาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารการขาย การจัดองค์กรฝ่ายขายที่เหมาะสมกับธุรกิจ การ
วางแผนบริหารการขาย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานขาย การแบ่งเขตการขาย วิธีจัดสรรโควตาการขายให้
พนักงาน การตลาดเชิงสัมพันธ์ การบริการลูกค้าระดับสําคัญ การติดตามและประเมินผลงานและควบคุมพนักงานขาย
This course focuses on responsibility of sales managers, organizing salesdepartments
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.
BUSI 291

ฝึกปฏิบัติงาน 2 (Practicum II)
2(0-12-0)
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 200

ชั่วโมง
An internship at enterprises operating business activities. (a minimum period of 200 hours.)
BUSI 321

การบริหารสื่อ (Media Management)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของสื่อ ทั้งสื่อสาธารณะ สื่อเฉพาะกลุ่มรวมทั้งสื่อ
สมัยใหม่ กลยุทธ์การจัดการสื่อ การจัดการงบประมาณ และการบูรณาการจัดการสื่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปจั จุบัน
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.

BUSI 322

นวัตกรรมและการบริหารความเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Innovation and change Management)
ศึกษาแนวทางการผสมผสาน ความรู้ความชํานาญ ตลอดจนทฤษฎีการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆเพื่อให้เกิดช่องทางหรือแนวปฏิบัติใหม่ในการบริหารจัดการธุรกิจเป็นการสร้างโอกาสใหม่แห่งความสําเร็จในการ
ประกอบการ
Study on the mix knowledge and expertise as well as management theory and New
technology to achieve channel or the new approach in Business management to create new
opportunities of success in entrepreneurship.

BUSI 323

การวิจัยธุรกิจ (Business Research)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมายและบทบาทของการวิจัยธุรกิจ กระบวนการวิจัย ประเภทของการออกแบบการวิจัย
แหล่งข้อมูลและประเภทความผิดพลาดของข้อมูล สเกลที่ใช้วัดทัศนคติ ขั้นตอนและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง การกําหนด
ขนาดตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูล การสรุปผลและการนําเสนอ จริยธรรมใน
การทําวิจัย
An exposure to definitions and role of business research and research methodology.
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 business research ethics.
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BUSI 324

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (Business English I)
3(3-0-6)
ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาในบริบทเฉพาะทางธุรกิจ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การอภิปราย การสมัคร
งาน การขาย การเจรจาต่อรอง และการนําเสนอ
Basic oral skills for communication in business context including interviews,discussions,job
applications, sales calls,negotiation and presentations.
BUSI 325

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
3(3-0-6)
ศึกษาการประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอกและสถานการณ์ภายในองค์การโดยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
โอกาสและอุปสรรค
เพื่อกําหนดทิศทางจุดมุ่งหมายและภารกิจขององค์การให้เหมาะสมกับกําลังความสามารถ
และ
สภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทิศทางกลยุทธ์
การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน
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 326

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
3(3-0-6)
ศึกษาถึงบทบาทการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการลงทุน การบริหาร
ทรัพยากร การจัดการผลประโยชน์ การวางนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการธุรกิจส่งออก ธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่างๆขององค์การธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง ขององค์การ
การค้า ของนานาชาติเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
Study the function of International business management, the information for decision
making on investment, human resource management, business advantages management, policy planning,
strategies, export management, type of international business management for the international organizations
; in order to match with business environment at present, rule, law and agreement of WTO, the organizations
of international business.
BUSI 391

ฝึกปฏิบัติงาน 3 (Practicum III)
3(0-18-0)
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 300

ชั่วโมง
An internship at enterprises operating business activities. (a minimum period of 300 hours.)
BUSI 421

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (Business English II)
3(3-0-6)
ทักษะการสื่อสารด้านการอ่านและการเขียนในบริบทเฉพาะทางธุรกิจ ได้แก่ การอ่านและสรุปความ
เกี่ยวกับเนื้อหาหรือประเด็นทางธุรกิจ และการเขียนจดหมาย บันทึก รายงาน หรือ เอกสารโต้ตอบในทางธุรกิจ
Advance reading and writing skills for communication in business context including
reading and summarizing business contents or issues, and writing letters, memo or notes, reports, and
business correspondences.
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BUSI 481

สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ (Seminar in Business Administration)
3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งภายในและธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการ
ธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถอภิปรายและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
Studying and analysis on related to business administration to promote students’
exchange of the situations and problems for local business and international business in order to enable
their application to find the way of business management under intense competition in present and
future. Finally, they also can do the report and proper presentation.

BUSI 491
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-operative Education)
6(0-40-0)
เงื่อนไขรายวิชา : นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อย่างน้อย 30 ชั่วโมง
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สถานประกอบการเพื่อให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
นักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4
เดือนเต็ม นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากรายงานประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงาน
สร้างสรรค์อื่น
Requirement : Students must have training for the preparation of co-operative education at least
30 hours.
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 business management.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.

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
BUSI 351

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Logistic and Supplychain Management)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ ศึกษาผลกระทบ
ของธุรกิจ กับการเปิดเสรีการบริการโลจิสติกส์ของไทยและอาเซียน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงของการขนส่งสินค้าในประเทศ
และต่างประเทศ
The course examines the roles and significance of 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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BUSI 352

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
3(3-0-6)
ศึกษาถึงรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า การจัดทําแผนการตลาด สําหรับ
โปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การรักษาลูกค้าเดิม การแสวงหาลูกค้าใหม่ การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม
พนักงานภายในบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
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.

BUSI 353

หัวข้อพิเศษทางการตลาด (Current Issues in Marketing)
3(3-0-6)
ศึกษาในรายละเอียดของหัวข้อที่สนใจ โดยมุ่งถึงการนําทฤษฎีทางการตลาดมาวิเคราะห์ในเชิงประยุกต์ใช้
พร้อมทั้งศึกษาถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนํามาประมวลผลสรุปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนากิจกรรมทาง
การตลาด
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.
BUSI 354

การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Advertising & Public Relations Management)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้งบสื่อโฆษณา กลยุทธ์
ส่วนผสมสื่อโฆษณา การใช้ตารางเวลาการใช้สื่อ วิเคราะห์วิธีดําเนินการด้านสื่อโฆษณา นโยบายด้านสื่อโฆษณา กลยุทธ์ด้านสื่อ
โฆษณาในปัจจุบัน การกําหนดกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผนดําเนินการด้าน
ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ศึกษาแนวความคิดด้านตลาดสมัยใหม่
ในการประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ การใช้สังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
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.

BUSI 361

ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation Business)
3(3-0-6)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจที่พักแรม รูปแบบหลักของที่พัก อาทิ การจัดประเภทของโรงแรม
รูปแบบของโรงแรม โครงสร้างองค์กร และพนักงานของโรงแรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า การดําเนินงาน
ของกิจการ การตลาด การจัดการด้านการเงิน ปัญหาและแนวโน้มในการจัดการธุรกิจที่พัก ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดําเนินกิจการที่พักแรม
A study history of accommodation business, main form of accommodation, such as
the type of hotel, Theme of the hotel, organizational structure and staff. Human Resources, Front office,
operations of the Company Management, marketing, financial management activities. Issues and trends in
accommodation business. Responsibility and solutions to business accommodation.
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BUSI 362

การขนส่ง (Transportation)
3(3-0-6)
ศึ ก ษาความรู้เ บื้อ งต้ น เกี่ยวกับ การขนส่ง ทุ ก ประเภท หลัก การขนส่ ง สิน ค้ า และผู้ โ ดยสาร พิ จ ารณา
ยานพาหนะที่ให้บริการในด้านการกําหนดเวลา กําหนดราคาขนส่งและค่าโดยสาร วิธีส่งเสริมการขายบริการ และความ
ร่วมมือระหว่างบรรดาผู้ให้บริการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาในการแข่งขัน
Introduction of transportation. Cargo and passenger. The vehicle is provided in the
schedule service, fare pricing, promotional service, and collaboration among providers and agencies
involved, as well as problems in the race.
BUSI 363

การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบริการ (Marketing for Hospitality)
3(3-0-6)
ศึกษาความแตกต่างระหว่างสินค้า และบริการอันนําไปสู่ความแตกต่างทางการตลาดของธุรกิจพฤติกรรม
ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม่ วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมบริการ การ
จําแนกประเภทของธุรกิจบริการ การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดกับการตลาดบริการ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
การแข่งขันสําหรับธุรกิจบริการ
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.
BUSI 364

การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Green Marketing Concept) 3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของตลาด แนวคิดทางการตลาด ที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวโน้มการใช้แนวคิดทางการตลาดเพื่ออนาคต เครื่องมือทางการตลาด ในการคืนกําไรให้กับสังคม
และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาตัวอย่างธุรกิจที่ใช้แนวคิดในการทําการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
This course focuses on the meaning and significance of social and greenmarketing
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.

BUSI 451

การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
(Conflict Management and Negotiation)
กระบวนการเจรจาในธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อขัดแย้ง และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเจรจา การ
รวบรวมข้อมูลก่อนการเจรจา การศึกษาความต้องการพื้นฐานของคู่เจรจา การจัดเตรียมเอกสารหัวข้อการเจรจา การตั้ง
คําถามในการเจรจาต่อรอง โดยเน้นการเจรจาเพื่อแก้ปัญหา
The course explores procedures of 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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BUSI 452

การบริหารตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้า
3(3-0-6)
(Brand Management and Brand Communication)
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของตราสินค้า การสร้างตราสินค้า ภาพพจน์ของตรา
สินค้า การสร้างคุณค่าและตราสินค้าที่ดี การบริหารจัดการตราสินค้า ตราสินค้าออนไลน์ การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า กล
ยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการตราสินค้าให้ประสบความสําเร็จ ตลอดจนการ
สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้เข้มแข็งและยั่งยืน
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.

BUSI 453

การจัดการธุรกิจส่งออกและนําเข้า (Import and Export Business Management) 3(3-0-6)
การวางแผน และดําเนินงานในการส่งสินค้าออกและสั่งสินค้าเข้า ขั้นตอนการซื้อขายเอกสารและสัญญา
ซื้อขาย เอกสารและพิธีการนําเข้าและส่งออก วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้า การชําระเงินในการค้าระหว่าง
ประเทศ การเสนอราคาภายใต้เงื่อนไขการค้าแบบต่างๆ (Incoterms) สินเชื่อเพื่อการส่งออกและการนําเข้าองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนําเข้า
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.

BUSI 454

การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN)
3(3-0-6)
การวิ เคราะห์โอกาส และอุป สรรค จากสภาพแวดล้ อ มของประเทศในภูมิภาอาเซี ยน รวมทั้ง การ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของธุรกิจ ในการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนการดําเนินงาน
ธุรกิจระหว่างประเทศ การควบคุมและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจในอาเซียน โดยศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน
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.
BUSI 455

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดต่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Product and Price Management)
ศึกษาถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในตลาดต่าง ประเทศ ตลอดจน
ส่วนผสมทางการตลาดต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และราคา รวมถึงการจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในต่างประเทศ ศึกษา
ความสําคัญ รูปแบบ และกลยุทธ์ในการการกําหนดราคาสินค้าเพื่อจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ
To study the classification of products, new product development, product life cycle,
product design and packaging, brand policy, product positioning, the cause of product’s failures and how
to avoid them. The factors that influence pricing, strategic pricing, and competitive pricing in global
marketplace will be discussed
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BUSI 456

การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Distribution Channel Management)
ศึกษารูปแบบการจัดการช่องทางการจัดหน่าย การกระจายสินค้า ในตลาดต่างประเทศ ศึกษาหลัก
ในการพิจารณาเลือกคนกลาง ในการทําธุรกิจในตลาดต่างประเทศ การเลือกช่องทางในการจัดจําหน่ายให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การ เกี่ยวกับข้อขัดแย้งต่างๆ ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
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.

BUSI 461

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Services)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทและวิธีการในการบริการ การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดทํารายการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมต้นทุนอาหารและ
เครื่องดื่ม การส่งเสริมการขาย และการบริการงานจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ
Introduction to food and beverage service , types and methods of service, selection
of equipment and facilities, menu planning, food and beverage cost control, sales promotion and
function service.
BUSI 462

การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour and Travel Agency Management)
3(3-0-6)
ศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบการวางแผน รูปแบบของ
ธุรกิจเชิงนิเวศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการตลาด ธุรกิจโรงแรม การ
จัดการการตลาดธุรกิจนําเที่ยว การบัญชีธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการเงินธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจ
ท่องเที่ยว การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยในธุรกิจนําเที่ยว ตลอดจน
การติดตามประเมินผล การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพธุรกิจในธุรกิจท่องเที่ยว กระบวนการ
กลุ่มและการทํางานเป็นคณะสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว และการพัฒนาภาวะผู้นํา
Study of the tourism business and environmental factors both positive and Negative,
form of tourism businesses in the tourism industry, strategic management of tourism business, marketing
management of hotel, marketing management of tourism, accounting for tourism business, financial and
human resource management for tourism business, quality management in tourism industry, risk
management and insurance for tourism business, international tourism management, professional ethics
in the tourism business, group process and team work for tourism and leadership development.
BUSI 463

ธุรกิจการจัดการประชุม (MICE Business)
3(3-0-6)
ศึกษาธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมนานาชาติ
(Convention) การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) โดยศึกษาประเภท บทบาท หน้าที่ของผู้จัดการ การจัด
บุคลากร การควบคุม การบริหาร การตลาด รวมถึงศึกษากลยุทธ์ เพื่อนํามาพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดธุรกิจประเภทนี้
A study of Meeting, Incentive, Convention and Exhibition as well as type, role, personnel,
control, management, marketing including strategic for effective development
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BUSI 464

การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ์
3(3-0-6)
(Marketing Management for M.I.C.E.)
ศึก ษาความหมาย ลัก ษณะของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย การบริ หารจัด การงานในอุ ตสาหกรรมไมซ์
องค์ประกอบที่สําคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ ลักษณะของการจัดงานไมซ์ในแต่ละประเภท การบริหารจัดการงานในอุตสาหกรรม
ไมซ์ บริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ มาตรฐานที่สําคัญต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณของการดําเนินงานในอุตสาหกรรมไมซ์ การจัดการการตลาดธุรกิจไมซ์ กลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณา
การ
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.
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คณะวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
Faculty of Health Science

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ทักษะในศาสตร์และศิลปทางการสาธารณสุข และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้กับบุคคลและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คิดอย่างเป็นระบบและสามารถทํางานร่วมกับบุคคล ชุมชน ในบริบทที่เป็น
พหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม
4. สามารถพัฒนาวิชาชีพทางการสาธารณสุขและสังคมได้อย่างยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
: Bachelor of Public Health in Public Health Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
ภาษาไทย (ชื่อย่อ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ)

:
:
:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
Bachelor of Public Health (Public Health)
B.P.H (Public Health)

โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

30 หน่วยกิต
10
12
6
2
99 หน่วยกิต
35
49
15
6 หน่วยกิต
135 หน่วยกิต

** อยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรจาก สกอ.
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
1. CIVI 100
2. ECON 100
3. LAWS 102
4. SOCU 100
5. TAPS 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilizations and History of Art)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
กฎหมายทั่วไป (General Laws)
สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society)
การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
(Thinking Communication and Problem Solving)

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ENCO 101
ENCO 102
ENCO 201
ENCO 202
THAC 101
THAC 102
THAC 201
THAC 202
ASEN 101
ASEN 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication III)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 (Thai Language for Communication I)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (Thai Language for Communication II)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (Thai Language for Communication III)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 (Thai Language for Communication IV)
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 (ASEAN Language for Communication I)
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 (ASEAN Language for Communication II)

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

เงื่อนไข การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษา
(1) สําหรับนักศึกษาไทย
- กําหนดเรียนภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
และเลือกเรียน ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)
หรือเรียน ภาษาอาเซียน
6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
(2) สําหรับนักศึกษาต่างชาติ
- กําหนดเรียนภาษาไทย
6 หน่วยกิต (THAC 101 และ THAC 102)
และเลือกเรียน ภาษาไทย 6 หน่วยกิต (THAC 201 และ THAC 202)
หรือเรียน ภาษาอาเซียน
6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
หรือเรียน ภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
- จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา คณะ และมหาวิทยาลัย
- การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอื่นได้
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1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1. MATH 100
2. SCIE 100
3. TECH 100

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematical in daily)
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
สื่อและเทคโนโลยีสารสนทศ (Media and Information Technology)

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

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต
1. LEAC 100
2. LEAC 200

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 (Learning by Activities I)
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (Learning by Activities II)

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 35 หน่วยกิต
1. PUBH 110
2. PUBH 111
3. PUBH 112
4. PUBH 113
5.
6.
7.
8.
9.

PUBH 211
PUBH 212
PUBH 213
PUBH 310
PUBH 312

10. PUBH 313
11. PUBH 410
12. PUBH 412
13. PUBH 413

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข
(Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)
การสาธารณสุขเบื้องต้น (Introduction to Public Health)
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข
(Fundamental Skill in Public Heath Learning)
วิทยาการระบาด (Epidemiology)
ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข (Biochemistry for Public Health)
พยาธิวิทยาและอาการวิทยา (Pathology and Symptomatology)
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics)
หลักการวิจัยทางสาธารณสุขและชีวสถิติ
(Principles of Public Health Research and Biostatistics)
การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน
(Life-long Learning for Community Ways of Living)
การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration)
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(Public Health and Environmental Health Law)
สุขภาพและพหุวัฒนธรรม (Health and Multiculture )

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2.2 วิชาเอก 64 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 49 หน่วยกิต
1. PUBH 220

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (Community Health Promotion )

3(3-0-6)

2. PUBH 221
3. PUBH 226

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care)
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(Communicable Diseases Prevention and Control)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4. PUBH 227
5. PUBH 228
6. PUBH 291
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PUBH 327
PUBH 330
PUBH 333
PUBH 334
PUBH 335
PUBH 336
PUBH 337

14. PUBH 391
15. PUBH 428
16. PUBH 429
17. PUBH 430
18. PUBH 437
19. PUBH 481
20. PUBH 491

การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(Non-Communicable Diseases Prevention and Control)
การปฐมพยาบาล (First Aid)
การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ 1
(Work Integrated Learning for Career I)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (Health Education and Behavioral Science)
เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)
อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (Environmental Health and Sanitation)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management)
จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข (Ethics for Public Health Profession)
การบําบัดโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
(Basic Medical Care in Primary Care Unit)
การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ 2
(Work Integrated Learning for Career II)
การบริบาลผู้สูงอายุ (Elderly Care)
การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)
ภาวะผู้นําเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
(Leadership for Community Development and Empowerment)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข
(Sociology and Anthropology in Public Health)
สัมมนาด้านสาธารณสุข (Seminar in Public Health)
การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ 3
(Work Integrated Learning for Career III)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-12-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(0-12-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(0-18-0)

วิชาเอกเลือกจํานวน 15 หน่วยกิต
1. PUBH 271
2. PUBH 371
3. PUBH 372
4. PUBH 373

5. PUBH 471
6. PUBH 472

จิตวิทยาและการให้คําปรึกษาทางสุขภาพ
(Psychology and Health Counseling)
โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค
(Nutrition, Food Safety and Consumer Protection)
การประชาสัมพันธ์และสื่อผสมทางการสาธารณสุข
(Public Relations and Multimedia in Public Health)
การอนุรักษ์และสร้างคุณค่าทรัพยากรทางการสาธารณสุขในชุมชน
(Public Health Resources Conservation and Value Creation in
Community)
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
(Home Care for Person with Chronic Illnesses)
การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน (Palliative Care in Community)

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

2(2-0-4)
3(3-0-6)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กจากรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในคณะต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย และการ
ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ให้อยู่ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา

: เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ IT
Examination : Computer for Working
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แผนการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
CIVI 100
ECON 100
ENCO 101
LEAC 100
PUBH 112
PUBH 113
TAPS 100
TECH 100

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
การสาธารณสุขเบื้องต้น
ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข
การคิดและการแก้ปัญหา
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

2
2
3
1
2
2
2
2

ENCO 102
LAWS 102
LEAC 200
PUBH 110
SCIE 100
SOCU 100
เลือกเสรี 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
กฎหมายทั่วไป
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานฯ
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังคมและวัฒนธรรม
..............

3
2
1
3
2
2
3

รวม

16

16

หน่วยกิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ENCO 201
MATH 100
PUBH 111
PUBH 212
PUBH 220
PUBH 226
เลือกเสรี 2

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
..............

รวม

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3
2
3
3
3
3
3

ENCO 202
PUBH 211
PUBH 213
PUBH 221
PUBH 227
PUBH 228
PUBH 271
PUBH 291

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
วิทยาการระบาด
พยาธิวิทยาและอาการวิทยา
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
การปฐมพยาบาล
จิตวิทยาและการให้คําปรึกษาทางสุขภาพ
การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน

3
3
2
3
2
2
2
2

รวม

19

20
นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รหัสวิชา
PUBH 310
PUBH 327
PUBH 330
PUBH 333
PUBH 336
PUBH 371
PUBH 372

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
เภสัชสาธารณสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข
โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัย
การประชาสัมพันธ์และสื่อผสมทางการ

รวม

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

3
3
2
3
2
3
2

PUBH 312
PUBH 313
PUBH 334
PUBH 335
PUBH 337
PUBH 373
PUBH 391

หลักการวิจัยทางสาธารณสุขและชีวสถิติ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการสาธารณภัย
การบําบัดโรคเบื้องต้นในหน่วยปฐมภูมิ
การอนุรักษ์และสร้างคุณค่าทรัพยากรฯ
การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน

4
3
2
2
3
3
2

รวม

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

18
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

รหัสวิชา
PUBH 410
PUBH 412
PUBH 413
PUBH 429
PUBH 430
PUBH 437
PUBH 481

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

การบริหารงานสาธารณสุข
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและพหุวัฒนธรรม
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
ภาวะผู้นําเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งฯ
สังคมวิทยาและมานุษวิทยาการสาธารณสุข
สัมมนาด้านสาธารณสุข

3
2
2
2
3
3
2

PUBH 428
PUBH 471
PUBH 472
PUBH 492

รวม

17

การบริบาลผู้สูงอายุ
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน
การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน

รวม

2
2
3
3

10
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม
สมัยโบราณ อารยธรรมสมัยกลาง อารยธรรมสมัยใหม่ และประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม่
A Study of humanity ’s history, religious beliefs, prosperity of ancient civilizations,
medieval civilizations, modern civilizations and history of arts from antiquity to modern times.

ECON 100

เศรษฐศาสตร์ใน (Economics in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปทาน และปัจจัย
กําหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค การกําหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้านตลาดทุน
การเงิน การธนาคาร การคลังของรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ
Study the basic of principles Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand
Supply and factors determining of consumer spending behavior, the production level. National Income,
Basic knowledge in capital market ,Money and Banking, Government finance, International trade.
LAWS 102

กฎหมายทั่วไป (General Laws)
2(2-0-4)
ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะ ที่มาของกฎหมายแต่ละประเภท การใช้และการยกเลิก
กฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ
Basic Knowledge of Law, sources , origin and categories of laws, legal application and
abrogation, general principles of civil law , criminal law and constitutional law.
SOCU 100

สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society)
2(2-0-4)
ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ และ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and
culture in ASEAN countries.

TAPS 100

การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา
2(2-0-4)
(Thinking Communication and Problem Solving)
ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแก้ไข
ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
This course deals with the meaning of thinking and problem solving, tools for
communication, logical thinking and problem solving, communication skill development, thinking skill
development and problem solving and decision-making process.
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กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ENCO 101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)
3(2-2-5)
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน
Elementary structure and grammar. listening, speaking, reading and writing basic
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

ENCO 102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)
3(2-2-5)
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ
Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in communicative
situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.

ENCO 201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication III)
3(2-2-5)
โครงสร้างที่สําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับที่มีความยากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
Exposure to significant structures of the English language as the basis of developing
language abilities: listening, speaking, reading and writing through language skill integration with emphasis
on communicative competence at a more complex level.

ENCO 202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)
3(2-2-5)
ศัพท์ สํานวนที่ใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
Vocabulary and expressions used for careers; writing memos, announcements, time
schedules, facsimile messages, and other related documents, including basic practice of conversations
related to work.
THAC 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 (Thai Language for Communication I)
3(1-4-4)
อักษรไทย ระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Thai script. Thai sound system. Elementary structure and grammar. Skills of listening,
speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.

THAC 102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (Thai Language for Communication II)
3(1-4-4)
โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ
Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in communicative
situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages.
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THAC 201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (Thai Language for Communication III)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและการฟัง
โดยเน้นการเก็บใจความสําคัญ ฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ
Thai usage for communication in critical thinking process related to Thai usage; reading
and listening practice with emphasis on finding main ideas; speaking and writing practice in academic and
business areas.

THAC 202

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4 (Thai Language for Communication IV)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ
Thai usage for communication and presentation in academic and business areas; fourskill practice focused on appropriate and effective communication in careers.

ASEN 101

ASEN 102

ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5)
- เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี)
- โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับเบื้องต้น การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน
- Grammar and basic sentence patterns at a basic level. Listening, speaking, reading and
writing. Vocabulary and expressions in daily life.
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5)
- เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี)
- โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน
- Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading and
writing. Vocabulary and expressions in daily life.

เงื่อนไข การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษา
(1) สําหรับนักศึกษาไทย
- กําหนดเรียน
ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
- และเลือกเรียน ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)
หรือเรียน
ภาษาอาเซียน 6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
(2) สําหรับนักศึกษาต่างชาติ
- กําหนดเรียน ภาษาไทย
6 หน่วยกิต (THAC 101 และ THAC 10
- และเลือกเรียน ภาษาไทย
6 หน่วยกิต (THAC 201 และ THAC 202)
หรือเรียน
ภาษาอาเซียน 6 หน่วยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102)
หรือเรียน
ภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
- จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะ และมหาวิทยาลัย
- การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอื่นได้
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
MATH 100

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematical in Daily Life)
2(2–0–4)
ศึ ก ษาระบบจํ า นวนจริ ง แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละการแก้ ปั ญ หา ตรรกศาสตร์ การเที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ
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.
SCIE 100

สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2–0–4)
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การส่งเสริม บํารุงรักษาและ
คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
The study of the relationship Systematic between humans and the environment, the
development and use of natural resources. The conservation of biological diversity in the district. Using
science and technology activities that affect the environment. Participation in the management of natural
resources and the environment, promoting the maintenance and protection of the environment and
natural resources, according to the principles of sustainable development.

TECH 100

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร การศึกษาและนําไปใช้เชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบค้น
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
A study of communication technology meaning and principles, introduction of
information technology, technology applications for communication, education and commercial
application, types of information system, data retrieval, introduction to database systems, office
automation system, security and ethics of information technology using.

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
LEAC 100

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 (Learning by Activities I)
1(0-3-2)
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรม การเสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทักษะการปรับตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
Participation in activities which help develop student quality in academic activities,
health promotion , volunteer and environmental saving, arts and culture, moral and ethics. Promote
skills and experiences both inside and outside university and adaptive skills to prepare them to live a
happy life with other people in university.
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LEAC 200

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (Learning by Activities II)
1(0-3-2)
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา และด้านความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีจิต
อาสา สํานึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
Participation in activities which help develop student quality in communication,
language and professionalism to prepare desirable attributes within graduates, physical well-being,
positive mental health, service minded, self responsibility towards community.

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 99 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 วิชาแกน 35 หน่วยกิต
PUBH 110

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานสําหรับงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
(Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health)
โครงสร้างร่างกายมนุษย์และกลไกการทําหน้าที่พื้นฐานของระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบปกคลุม ระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้
ท่อ ระบบสืบพันธุ์ระบบน้ําเหลืองและภูมิคุ้มกัน และอวัยวะสัมผัสพิเศษของมนุษย์
Fundamental of human body structures and functional mechanisms of various systems
include integumentary system, musculoskeletal system, nervous system, circulatory system, respiratory
system, gastrointestinal system, and excretory system, endocrine, reproductive system, lymphatic and
immune system, and sensory and special sense organs.

PUBH 111

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)
3(2-2-5)
โครงสร้าง สรีรวิทยา คุณสมบัติของจุลชีพ โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์และปรสิต วิธีการควบคุม การป้องกัน
และการทําลาย การติดเชื้อและปฏิกิริยาโต้ตอบของภูมิคุ้มกันในร่างกาย และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ การเก็บสิ่งตรวจเพื่อ
วินิจฉัยโรคและการฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ
Structure, physiology and features of microorganism. Diseases occurrence from
microorganism and parasites. Control, prevention and destruction of microorganisms. Infection and
immune respond of the body. Advantage of the microorganisms. Collection and handling of specimen
and laboratory practice.

PUBH 112

การสาธารณสุขเบื้องต้น (Introduction to Public Health)
2(2-0-4)
แนวคิด ความเป็นมา ความสําคัญ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสาธารณสุขของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ปัญหาสาธารณสุขที่สาํ คัญของประเทศไทย และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์
สุขภาพของไทย ระบบบริการการสาธารณสุขของประเทศไทย การวางแผนงานที่สําคัญของการสาธารณสุข และการ
ดําเนินงานในชุมชน
Concepts, significant and basic knowledge in Thai public health and global. Healthrelated factors, major health problems and problem solving in Thailand. Public health service system in
Thailand. Planning and implementation in community.
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PUBH 113

ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ด้านสาธารณสุข
2(0-4-2)
(Fundamental Skill in Public Heath Learning)
การเตรียมนักศึกษาเพื่อการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาชีพพื้นฐาน การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทั้งภายในคณะ มหาวิทยาลัยและในชุมชน การเรียนรู้ความมีวินัยและ
กฏระเบียบต่างๆ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ การเรียนอย่างมีความสุข การเตรียมความรู้ด้านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน คําศัพท์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข และการคิดอย่างเป็นระบบ
Student preparation course for studying and adaptation in the university. Professional
preparation. Participation in faculty activities, university and communities. University rule and manners.
Ethic, service mind. Happy learner. English for daily life, medical terminology, public health terminology
and systematic thinking.
PUBH 211

วิทยาการระบาด (Epidemiology)
3(3-0-6)
ความหมาย หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจายของโรคและ
อุบัติภัยในชุมชนการใช้เครื่องมือทางระบาดวิทยาในการวัดสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคการเฝ้าระวัง การระบาด
และการสอบสวนโรค การประเมินคุณภาพเครื่องมือและเครื่องทดลอง การใช้หลักวิทยาการระบาดในการควบคุมและป้องกัน
โรคและอุบัติภัยในชุมชน การนําข้อมูลทางระบาดวิทยามาใช้ในการวางแผนงานทางสาธารณสุข
Definition, principle and methodology in epidemiology. Nature of disease and mode of
diseases transmission and disaster in the community. Application of epidemiology tool for assessing
causal factors and risk factors, surveillance, transmission and investigation of disease. Quality assessment
of measurement tool and experimental tool. Application of epidemiology principle for prevention and
control diseases and disaster in the community. Application of epidemiology information for public
health planning.
PUBH 212

ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข (Biochemistry for Public Health)
3(2-2-5)
ความหมายของชีวเคมี โครงสร้าง คุณสมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล การสร้างและการสลายของสาร
ชีวโมเลกุลในร่างกาย กระบวนการเมตาบอลิซึม และโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิซึม การเปลี่ยนแปลง
ของสารชีวโมเลกุลเมื่อได้รับสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
Definition of the biochemistry. Structure and function of molecular properties. Creating
and dispersing of molecular substance in the body. Metabolism process, and metabolic disease. Change
of molecular substances after activated by toxic substance on foreign body.
PUBH 213

พยาธิวิทยาและอาการวิทยา (Pathology and Symptomatology)
2(2-0-4)
แนวคิด ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยาตามระบบที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย ผลกระทบต่อ
ความสมดุลทางด้านร่างกายและจิตใจ กลุ่มอาการและอาการแสดงที่สามารถสังเกตหรือมองเห็นได้จากปฏิกิริยาตอบสนอง
ของร่างกายทั้งในระดับอวัยวะและระบบต่างๆอันเนื่องมาจากพยาธิสภาพของโรคแต่ละชนิด
Basic concepts, knowledge of pathology in specific organ system. Impact of inequilibrium to human body both physical and mental. Specific signs and symptoms in respond to
pathology in organs and systematic level.
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PUBH 310

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประยุกต์ใช้กับงานด้านสาธารณสุข จุดคุม้ ทุนใน
การจัดบริการด้านสุขภาพ การเงินและงบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข การจัดระบบบริการและสวัสดิการด้านสุขภาพ การ
จัดบริการธุรกิจด้านสุขภาพภายในประเทศ รวมทั้งระบบประกันคุณภาพและการดูแลระยะยาว
Basic knowledge in public health economics, and application in public health. Points to
cover costs in health service. Finance and budget of the public health service system. Health welfare
system, domestic health care and business services. Health insurance system and long term care.

PUBH 312

หลักการวิจัยทางสาธารณสุขและชีวสถิติ
4(4-0-8)
(Principles of Public Health Research and Biostatistics)
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของงานวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การศึกษาปัญหาในขอบเขตด้าน
การสาธารณสุขและการทบทวนวรรณกรรม หลักการสร้างโจทย์วิจัยทางการสาธารณสุข การออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการประเมินงานวิจัยทางการสาธารณสุข การเขียนโครงร่างการวิจัย การ
เลือกสรรหัวข้อที่ดําเนินการวิจัยขนาดเล็ก การเขียนรายงานและการนําผลการวิจัยไปใช้ในงานสาธารณสุข ข้อมูล การบันทึก
ข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายของ
ข้อมูล ความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับและข้อมูล
ต่อเนื่อง สหสัมพันธ์และสมการเชิงเส้นอย่างง่าย รวมถึงการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Definition, significant and type of research. The research methodology, study problems
in the areas of public health and a review of literature. Principle of creating public health research
question. Research design. Research tools, data collection and analysis . Principle of assessment of
public health research. Writing research proposal, selection of topics for small research. Writing reports
and application of research to public health. Data, data recording and presentation of statistical data.
Analysis of basis statistical. Measurement of trends. Distribution of data, probability, distribution statistics.
Estimation, hypothesis test, data analysis for continuous and discrete data. Correlation and simple linear
equations including practicum for data analysis with the statistical program.
PUBH 313

การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน
3(3-0-6)
(Life Long Learning for Community Ways of Living)
ทฤษฎีการเรียนรู้และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต การคิดอย่างเป็นระบบและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้สู่
วิถีสุขภาพชุมชนที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ วิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมโลก
การจัดระเบียบโลก ปัญหาและการแก้ปัญหาของสังคมโลกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัวของไทยใน
สังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการดํารงชีวิต การรู้จักวิธีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคมแห่งปัญญาและข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสุขภาพตามวิถีไทย และการ
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
Theories of learning and life-long education philosophy. Thinking systematically, and to
create an atmosphere of learning, community health-related quality of life of the human. The evolution of
social economic system. Political and administrative divisions of the world community. To organize the
world. Problems and solutions of the world community. Trends in global social change adaptation of Thai
in the world community, as well as events that are happening in the world today as a basic knowledge in
life. Knowing how to learn throughout life found in social intelligence and information effectively. In
developing a healthy way of life, according to Thai and a sufficient sustainable in community.
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PUBH 410

การบริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration)
3(3-0-6)
แนวคิดทฤษฎี หลักการบริหารงานทั่วไป กระบวนการบริหารงาน การจัดการองค์กร การบริหาร
ทรัพยากร การวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย การกําหนดและเลือกปัญหาสุขภาพ การวางแผนกลยุทธ์ การกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนงานและโครงการ การดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ การควบคุมกํากับและการประเมินผลโครงการที่มีต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน
Concepts, theories, principles of general management, management processes,
organizational management, resource management, policy and situation analysis. Selected health issues.
Strategic planning to define vision, mission, goals and strategies in public health administration. Program
and projects planning. Implementing strategies. Regulatory control and evaluation projects that have
public health solutions for people.

PUBH 412

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Public Health and Environmental Health Law)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปความสําคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ และกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีว อนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์
หลักกฎหมายในการปฏิบัติงานสาธารณสุขรวมทั้งพระราชบัญญัติสถานประกอบการอุตสาหกรรม
The principle and concept of common law, the important of constitutional law,
National Health Act and public health law. Laws regarding environmental health, occupational health
and safety, as well as the application of law in public health practice including factory law.
PUBH 413

สุขภาพและพหุวัฒนธรรม (Health and Multiculture)
2(2-0-4)
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและวัฒนธรรม ระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบพหุ
วัฒนธรรมในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ลักษณะชาติพันธุ์ของคนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการกินอยู่ พหุวัฒนธรรมและ
วิถีไทย ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วย การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ตามลักษณะพหุวัฒนธรรม และการ
เยียวยารักษาตามภูมิปัญญาไทย การพึ่งตนเองด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพด้วยวิถีไทยและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
Concepts and theories related to health and culture. Health care system and the
cultural diversity in the Eastern and Western world. Ethnic characteristics of the people related to
lifestyle and eating. Thai culture and plurinational lifestyle. Beliefs related to health and illness.
Governed by the heart of human by appearance treating remedies and plurinational according to Thai
wisdom. The self -reliance in health promotion, disease prevention and rehabilitation with the Thai
lifestyle and cultural differences.
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2.2 วิชาเอกบังคับ 49 หน่วยกิต
PUBH 220

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน (Community Health Promotion)
3(3-0-6)
แนวคิด และทฤษฏีในการดูแลสุขภาพชุมชน นโยบายสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน การประเมิน และการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
Concepts and theories of community-based health care. Public health policy for health
promotion in individual levels, family and community. Assessment and analysis of the community needs.
Project development for health promotion in the community.

PUBH 221

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care)
3(3-0-6)
แนวคิ ด ความหมายของการดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม แนวทางในการดู แ ลสุ ข ภาพของบุ ค คลและ
ครอบครัวแบบองค์รวมในแต่ละช่วงวัยทั้งในวัยทารก วัยหัดเดิน ก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของแต่ละช่วงวัย ตลอดจนถึงเรื่อง
สุขภาพสะสม
Concept, definition of holistic health care. Guidelines to promote holistic (body, mind
and spirit,) health care in all age include infant, toddler, preschool age, school age, teen-age, adult and
elderly. Health and behavioral problems, risk behaviors in all age and life course
PUBH 226

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Diseases Prevention and Control) 3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานการเกิดโรคติดต่อ สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อที่พบบ่อยในประเทศไทยและในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา การติดต่อ และการทําลายเชื้อ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา
ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเบื้องต้น การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันก่อนการเกิดโรค การควบคุมโรค
ขณะเกิดโรค การป้องกันการเกิดโรคติดต่อในครั้งต่อไป และการสื่อสารการระบาดของโรคติดต่อ
Basic principle of non-communicable diseases. Causes, mode of transmission and
control of most common non-communicable diseases in Thailand and South East Asian region. Emerging
and re-emerging infectious diseases, mode of transmission, disinfection, clinical characteristic, diagnosis,
treatment, basic principle for prevention and control. Immunization before disease outbreak,
management and communication during outbreak including prevention for further outbreak.

PUBH 227

การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2(2-0-4)
(Non-Communicable Diseases Prevention and Control)
แนวคิดพื้นฐานการเกิดโรคไม่ติดต่อ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ ที่พบมากในประเทศ
ไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การป้องกันโรคไม่ติดต่อ และการสื่อสารการเกิด
โรคไม่ติดต่อ และการใช้สารเสพติด
Basic principle of non-communicable diseases. Causes and risk factors of common noncommunicable diseases in Thailand and South East Asian region. Clinical sign and symptom, diagnosis,
prevention and control and communication of non-communicable diseases and use of addictive agent.
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PUBH 228

การปฐมพยาบาล (First Aid)
2(2-0-4)
แนวคิด หลักการและประโยชน์ของการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยกะทันหันหรือ
ผู้บาดเจ็บ ข้อควรระวังในการปฐมพยาบาล การให้คําแนะนํา การเคลื่อนย้ายและการส่งต่อบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในการปฐมพยาบาลในสถานบริการระดับปฐมภูมิและการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
Concept, principle and advantage of first aid. First aid care for victim with acute illness
and trauma. Precaution for first aid. Instruction, transferring and referring of victim. Role of public health
personal regarding first aid in primary care setting and practicum.

PUBH 291

การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ 1
2(0-12-0)
(Work Integrated Learning for Career I)
ฝึกปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ ในรูปแบบการปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพด้าน
สาธารณสุขและชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีการฝึกทักษะพื้นฐานในการการ
ดูแลอนามัยส่วนบุคคล และสุขาภิบาลเบื้องต้น
Work-integrated learning for career. Practice in public health services organization and
community including governments, private sectors and state enterprises. Application of basic public
health knowledge for general hygiene care and sanitations.

PUBH 327

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (Health Education and Behavioral Science) 3(3-0-6)
แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ
วางแผนให้สุขศึกษาและคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยบูรณาการความรู้จากทฤษฎีไปสู่การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การดําเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนและชุมชน ด้วยการผลิตสื่อด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับโรงเรียนและชุมชน
Concept, theory of health education and behavioral sciences. Behavioral analysis and
evaluation, health education planning and advice on how to modify the proper health habits. By
integrating knowledge from the theory to self-directed learning. Operation of schools and communities
health education by producing health multimedia to promote healthy behaviors, using public relations
that appropriate for community and school.
PUBH 330

เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)
2(2-0-4)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยา ฤทธิ์และผลข้างเคียงของยา การจัดแบ่งกลุ่มยา ชื่อสามัญและชื่อทางการ
ค้าของยา ยาสามัญประจําบ้าน และอันตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ถูกต้อง 6 ประการ การให้ความรู้และข้อมูล
เบื้องต้นแก่ประชาชนในการใช้ยานโยบายแห่งชาติด้านยาและบัญชียาหลักแห่งชาติ การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
บัญชีรายการยาของสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
Basic knowledge of medication, effects and side effects of medication, drug
classification, generic name and trade name of drugs, common drugs, and adverse effect of medication.
Six rights for medication administration. Information and public education for medication use. National
medication policy and laws, national list of essential medicines, medication stock and medical supplies
administration. Medication list of health services in primary care level.
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PUBH 333

อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (Environmental Health and Sanitation) 3(3-0-6)
ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม วิธีการควบคุม ป้องกัน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
สุขภาพหนึ่งเดียว ระบบการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม วัฎจักรของไนโตรเจน ซัลเฟอร์และคาร์บอน
Definition, scope and importance of environmental health. Problems, causes and effects
of the environment on health. Environmental management, control, prevention and improvement of the
environment in accordance with international standards. One health, impact of environmental changes.
Cycle of Nitrogen, Sulfur and Carbon.
PUBH 334

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
2(2-0-4)
ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายที่เกิดจากการทํางาน
หลักการควบคุมป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล การจัดบริการอาชีวอนามัยชุมชน กฎหมายและบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Definition, principles and guideline for occupational health implementation. Diseases
and hazards in workplace. Principles for controlling and preventing diseases, and accident from working.
Risk assessment in workplace. Personal protective equipment, occupational health services in
community. Laws and regulation related to occupational health and safety. Roles and functions of
occupational health agency and safety.

PUBH 335

การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management)
2(2-0-4)
ความหมาย ประเภท สาเหตุ อันตรายและความรุนแรงของสาธารณภัย การวางแผนดําเนินการเตรียมรับ
สถานการณ์ การควบคุมและป้องกันสาธารณภัย ขอบเขต และหลักการจัดการสาธารณภัยในช่วงก่อนเกิดสาธารณภัย ขณะเกิดสา
ธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยประเภทต่างๆ การจัดเตรียมแผน การใช้เครื่องมือป้องกันภัยอย่างง่าย และการฝึกปฏิบัติ
จําลองเหตุการณ์สาธารณภัย
Definition, type, cause, harm and violence of the disaster. Boundary and action planning
for preparation, prevention and control of the disaster. Principle of disaster management: pre-disaster,
during disaster and post-disaster. Preparation and plan for using a simple protective tool and simulation
exercises for disaster management.
PUBH 336

จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข (Ethics for Public Health Professional)
2(2-0-4)
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุขจรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข จริยธรรม คุณธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
Definition and significant of ethics, morals and ethics in public health. Ethics of public
health profession, Virtue and ethics of public health personal.
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PUBH 337

การบําบัดโรคเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิ
3(3-0-6)
(Basic Medical Care in Primary Care Unit)
แนวคิด หลัก การบํา บัดโรคเบื้อ งต้น การประเมิ น ภาวะสุข ภาพ การตรวจวัดสั ญ ญาณชีพ การตรวจ
วินิจฉัย การคัดกรองและการบําบัดโรคเบื้องต้น การให้คําแนะนํา การส่งต่อและการฟื้นฟูสภาพ บทบาท หน้าที่ของนัก
สาธารณสุขในการบําบัดโรคเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิการฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น การส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค ในระดับปฐมภูมิและชุมชน สอดรับกับ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556
Concept, principles of primary medical care, health assessment. Vital signs
measurement. Investigation, diagnosis, screening and basic treatment. Health instruction, referring and
rehabilitation. Role of public health personnel regarding primary medical care in primary level and
practicum under the public health professional laws 2013.
PUBH 391

การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ 2
2(0-12-0)
(Work Integrated Learning for Career II)
ฝึกปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ ในรูปแบบการปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ด้านสาธารณสุขและชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีการฝึกทักษะพื้นฐานใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การปฐมพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
Work-integrated learning for career. Practice in public health services organization and
community including governments, private sectors and state enterprises. Application of prevention and
control of communicable and non-communicable diseases, first aid, environmental health care,
occupational health and safety.

PUBH 428

การบริบาลผู้สูงอายุ (Elderly Care)
2(2-0-4)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการผิดปกติและเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อย แผนและ
นโยบายของชาติที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยและนานาชาติ และการบริการผู้สูงอายุในชุมชน
Major change and assessment of health status in elderly. Health promotion, injuries
prevention and basic knowledge in elderly care. Care of older person with abnormal symptom and with
chronic illnesses. National plan and policy related to elderly care. Elderly care system in Thailand and
global. Elderly service in community.

PUBH 429

การดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)
2(2-0-4)
แนวคิด และความสําคัญของการดูแลสุขภาพที่บ้าน การดูแลสุขภาพที่บ้านกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
รูปแบบการบริการสุขภาพที่บ้าน หน่วยงานและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน คุณสมบัติและทักษะที่จําเป็นของผู้ให้บริการ
ดูแลสุขภาพที่บ้าน กลวิธีทางคลินิก กระบวนการและคุณภาพของการดูแลสุขภาพที่บ้านปัจจัยที่ควรคํานึงถึงในการดูแล
สุขภาพที่บ้าน
Concept and significant of home health care. Home health care and primary health care.
The model of home health care services. Agencies and home health care providers. Qualifications and
skills required for home health care provider. Clinical strategy, home health care process and quality,
consideration factors in health care service at home.
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PUBH 430

ภาวะผู้นําเพื่อการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
3(3-0-6)
(Leadership for Community Development and Empowerment)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นํา และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลักษณะ ประเภทผู้นํา
ภาวะผู้นําที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน เทคนิคและกระบวนการจัดการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และการประสานงาน
ของผู้นํา การมีธรรมาภิบาลของผู้นํา การวางแผนงาน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการตัดสินใจ การจูงใจ
การประสานงาน การดําเนินงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการประเมินผลงานของผู้นําในการพัฒนาสุขภาพชุมชน
Concepts and theories related to leadership and community empowerment. Category and
style of leader. Leadership that facilitate community development, techniques and processes to strengthen
management in community and coordination of a leader. Good governance of the leader. Planning,
organization, human resource management and decision making. Motivation, coordination, and operations to
strengthen community and the assessment of achievements of the leaders in the development of a healthy
community.

PUBH 437

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการสาธารณสุข
3(3-0-6)
(Sociology and Anthropology in Public Health)
ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยามานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข โครงสร้างทางสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปัจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบความเชื่อที่มีอิทธิพลกับสุขภาพอนามัยและความเจ็บป่วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทางด้านสุขภาพ
Knowledge, concept and theory of sociology and anthropology related to public health.
Social structure, social organization, social and cultural changes. The social environmental impact on
health. The social and cultural impact on health. The belief systems influence health and illness. Local
wisdom and health.
PUBH 481

สัมมนาด้านสาธารณสุข (Seminar in Public Health)
2(2-0-4)
แนวคิด หลักการและความรู้พื้นฐานของการสัมมนา กระบวนการสัมมนา การศึกษาค้นคว้างานทางด้าน
สุขภาพ การกําหนดประเด็นการสัมมนาทางการสาธารณสุข การดําเนินการสัมมนา การนําเสนอและอภิปรายในประเด็นการ
พัฒนางานสาธารณสุขและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและชุมชน
Concept, principle and basic knowledge of the seminar, the seminar processes.
Searching for health agenda and issue of public health seminars. Seminar implementation, presentations
and debate on issues of public health work and public health development and improve people's and
community well-being.
PUBH 491

การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ 3
3(0-18-0)
(Work Integrated Learning for Career III)
ฝึกปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ ในรูปแบบการปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ
ด้านสาธารณสุขและชุมชน รวมทั้งสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีการฝึกทักษะการบูรณา
การวิชาการด้านสาธารณสุขเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้น การดูแลสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน การประเมินและวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาสาธารณสุข การวางแผน
การดําเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมการวิจัยชุมชน การประเมินผลและการนําเสนอผล
การฝึกปฏิบัติงาน
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Work-integrated learning for Career. Practice in public health services organization and
community including governments, private sectors and state enterprises. Application of public health
knowledge for health promotion and primary health care in individual level, family, community.
Community investigation and diagnosis, problem analysis and prioritization of public health problems.
Planning and implementation to solve community problem and for community development by
community participation. Community research, evaluation and presentation.

2.3 วิชาเอกเลือก

15 หน่วยกิต

PUBH 271

จิตวิทยาและการให้คําปรึกษาทางสุขภาพ (Psychology and Health Counseling) 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีการให้คําปรึกษา การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ
การป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่มีผลกระทบในชุมชน
Introduction to basic concept and theory of psychology. Behaviorist learning theory, common
counseling theory. Application of theories for heath development by emphasizes on both physical and mental
wellness. Prevention, control and solving psychological health problem affected to community.
PUBH 371

โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Nutrition, Food Safety and Consumer Protection)
ปัญหาทางโภชนาการ ความเชื่อและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการและการให้โภชน
ศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคในระดับบุคคลและชุมชน สิทธิของผู้บริโภค คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในสิ่งที่
บริโภค อาหาร ยาและเครื่องสําอาง รวมทั้งวัตถุมีพิษ และวัตถุอันตราย หลักการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
Nutrition issues, faith and culture to food intake. Nutritional assessment and nutrition education
to improve consumer habits in individual and community level. The consumer’s rights. Quality and safety
standards in the consumed products: Food, pharmaceuticals and cosmetics, toxic and hazardous substances.
Principle of monitoring daily products.

PUBH 372

การประสัมพันธ์และสื่อผสมทางการสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Public Relations and Multimedia in Public Health)
การประยุกต์การประชาสัมพันธ์มาใช้ในงานสาธารณสุข เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน ในการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การรณรงค์ในงานสาธารณสุขและการสื่อสารด้านสุขภาพ กระบวนการสื่อสาร
ด้านสุขภาพ การทํา Web page ขั้นพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารสุขภาพ
การใช้สื่อ/ผลิตสือ่ ด้านสาธารณสุข
Application of public relations in public health to facilitate individual and community
relationship in order to develop healthy behaviors in different target groups. Campaigning and multi-media in
public health. Process of health communication. Web page and health innovation product development.
Planning and evaluation of health communication media. Health informatics and information technology.
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PUBH 373

การอนุรักษ์และสร้างคุณค่าทรัพยากรทางการสาธารณสุขในชุมชน
3(3-0-6)
(Public Health Resources Conservation and Value Creation in Community)
ความหมาย แนวคิด และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืชและสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
การเรี ย นรู้ คุ ณ ค่ า ของพื ช พรรณที่ มี ต่ อ ชี วิ ต และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางการสาธารณสุขของไทยอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์
ทางการสาธารณสุข
Definition, concepts and principles related to conservation of natural resources.
Conservation of plants and herbs that are used in daily life. Management for health and environmental
safety. Learning the value of plants to life and local wisdom related to health. Sustainable conservation
of environment natural resources and public health resources in Thailand by using the scientific process
and the public health sciences.
PUBH 471

การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน (Home Care for Person with Chronic Illnesses)
2(2-0-4)
แนวคิด เหตุผล/ความสําคัญ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน คุณลักษณะของผู้ดูแล
ความรู้พื้นฐาน ทักษะที่จําเป็นและอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
Concept, rationale/important, objective and goal for caring person with chronic illness at home.
Qualifications, knowledge, and skills required for care giver. Basic equipment for chronic illness care at home.

PUBH 472

การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน (Palliative Care in Community)
3(3-0-6)
หลักการและแนวคิดในการดูแลแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม การจัดการ
ความปวดและความทุกข์ทรมานในชุมชน การดูแลประคับประคองผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิต การประคับประคองครอบครัวของ
ผู้ป่วยระยะก่อนและภายหลังการสูญเสีย
Principles and concepts in palliative care. Holistic care in terminal ill patients. Pain and suffering
symptoms management in community. Palliative care for patients at the end of life. Palliative care for relatives
before and after patient dies.
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คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty of Social Science
and Humanities
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ไปปฏิบัติให้เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับดี
4. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
: Bachelor of Public Administration

อักษรย่อ
อักษรย่อ

: รป.บ.
: B.P.A

โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

129 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า
10
หน่วยกิต
11
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
 วิชาเอกบังคับ
 วิชาเอกเลือก
2.3 วิชาโท

ไม่น้อยกว่า
36
หน่วยกิต

93 หน่วยกิต

30
12
15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
1. CIVI 100
IPHI 100
2. ECON 100
3. LAWS 100
4. SOCI 100
5. SOCI 101

หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilizations and History of Art)
หรือ
ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life)
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน (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 กลุ่มวิชาภาษา 11 หน่วยกิต
1. ENGL 101
2. ENGL 102
3. ENGL 201
4. ENGL 202
5. THAI 100

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily Life)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(English for Effective Communication)
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้
(English Skills and Applications)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ
(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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1. MATH 100 กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Logic in Daily Activity)
หรือ
TAPS 100 การคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving)
2. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life)
3. SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environmental and Life)

2(2-0-4)

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

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
1.4.1 กําหนดให้เรียน 2 รายวิชา จํานวน 2 หน่วยกิต
1. LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning by Activities)
2. LEEX 100 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning by Experiences)

1(0-3-2)
1(0-3-2)
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1.4.2 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
1. PEHR
2. PEHR
3. PEHR
4. PEHR
5. PEHR

101
104
105
106
110

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)
กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ (Recreation for Health)
ว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ (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 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 วิชาแกน 36 หน่วยกิต
1. PUBA 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (Introduction to Political Science)
2. PUBA 102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
(Introduction to Public Administration)
3. PUBA 103 หลักการบริหารและพฤติกรรมองค์การ
(Principles of Administration and Organization Behavior)
4. PUBA 203 กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
5. PUBA 204 การคลังสาธารณะและการคลังท้องถิ่น
(Public Finance and Local Finance)
6. PUBA 205 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
(Constitution Law and Election Law)
7. PUBA 206 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Human Resource Administration)
8. PUBA 207 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
(Local Government and Administration)
9. PUBA 208 ระบบบริหารราชการไทย (Thai Administrative System)
10. PUBA 209 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Administration)
11. PUBA 301 จริยธรรมผู้บริหาร (Ethics for Administrator)
12. PUBA 303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการวินจิ ฉัยสั่งการ
(Quantitative Analysis for Decision Making)
13. PUBA 304 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research)

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)

2.2 วิชาเอก 42 หน่วยกิต
 วิชาเอกบังคับ จํานวน 30 หน่วยกิต
1. PUBA 332 สถานการณ์โลกปัจจุบัน (Current World Issues)
2. PUBA 334 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
(International Political Economy)
3. PUBA 345 การบริหารการพัฒนา (Development Administration )
4. PUBA 346 หลักการและกลยุทธ์การบริหารท้องถิ่น
(Principles and Strategies of Local Administration)

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

347
348
361
434
445
484

กฎหมายอาญา 1 (Criminal Law I)
กฎหมายอาญา 2 (Criminal Law II)
นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Administration)
การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategies Project Administration)
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Seminars in Public Administration)

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

 วิชาเอกเลือก จํานวน 12 หน่วยกิต
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

ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น (Strategy of Local Government)
ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
(Strategy for Integrated Local Area Development Planning)
เศรษฐกิจชนบท (Rural Economy)
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Natural Resource and Environment Administration)
ไทยกับความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน
(Relationship between Thailand and its Neighboring Countries)
กฎหมายลักษณะพยาน (Law of Evidence)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Law of Criminal Procedure)
การวางแผนกําลังคนและการสรรหา (Manpower Planning and Sourcing)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategies for Human Resource Development)
การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Administration)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน
(Principles and Community Development Planning)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co – operative Education)
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Innovation and Change Management)
การจัดการวิสาหกิจชุมชน (Management of Community Enterprises)
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Peace Study for Local Development)
แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)
การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
ระบบสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์
(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 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาโทที่เปิดสอนจากสาขาหรือคณะต่างๆใน มหาวิทยาลัยเนชั่น โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิท ยาลัยเนชั่น โดยไม่ซ้ํา ซ้ อนกับรายวิช าที่ไ ด้เรียนมาแล้ วโดยการ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเป็นไม่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน
ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ให้นักศึกษาเรียนวิชาเอกเลือกจํานวน 9 หน่วยกิต เป็นการทดแทน หรือ
2. ในกรณีที่นักศึกษาจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา PUBA 399 และ PUBA 499
รวม 9 หน่วยกิต และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกข้างต้นอีก 3 หน่วยกิต

: เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ IT
Examination : Computer for Working

กลุ่มวิชาโท
นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ สามารถเลือกกลุ่มวิชาโทรัฐประศาสนศาสตร์ ตามที่หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดไว้ดังนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1. PUBA 102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
(Introduction to Public Administration)
2. PUBA 208 ระบบบริหารราชการไทย (Thai Administration System)
3. PUBA 301 จริยธรรมผู้บริหาร (Ethics for Administrator)
4. PUBA 361 นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
5. PUBA 445 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategies Project Administration)

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

แผนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
1. แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาเอกเลือก
2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทั้ง 2 แผนการศึกษา ใช้แผนการศึกษาเดียวกัน โดยมีความ
แตกต่างกัน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชาเอกเลือก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเลือกเสรี 1

2
2
1
2
2
3
3
3

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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารฯ
อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
หรือ ปรัชญาชีวิต
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์
หรือ การคิดและการแก้ปัญหา
การออกกําลังกาย
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
หลักการบริหารและพฤติกรรมฯ
วิชาเลือกเสรี 2

1
2
2
3
3

รวม

18

รวม

18

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
กฎหมายปกครอง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
วิชาโท 1

2
2
2
2
3
2
3
3

รวม

19

2
2
1
2

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอฯ
การคลังสาธารณะและการคลังท้องถิ่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
ระบบบริหารราชการไทย
จริยธรรมผู้บริหาร
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยฯ
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

หน่วยกิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

PUBA 304
PUBA 332
PUBA 345
PUBA 346
PUBA 347
XXXXXXX

การวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถานการณ์โลกปัจจุบัน
การบริหารการพัฒนา
หลักการและยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่น
กฎหมายอาญา 1
วิชาโท 3

3
3
3
3
3
3

รวม

18
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
PUBA ……
PUBA ……
PUBA ……
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน(*ไม่นับหน่วยกิต)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
นโยบายสาธารณะ
กฎหมายอาญา 2
วิชาเอกเลือก 1
วิชาโท 4

2*
3
3
3
3
3

รวม

15

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

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก 2
วิชาเอกเลือก 3
วิชาเอกเลือก 4
วิชาโท 5

3
3
3
3

รวม

12

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
PUBA 434
PUBA 445
PUBA 484

หน่วยกิต

การบริหารภาครัฐแนวใหม่
การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

3
3
3

รวม

9
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แผนการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์
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

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารฯ
อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
หรือ ปรัชญาชีวิต
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์
หรือ การคิดและการแก้ปัญหา
การออกกําลังกาย
สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย
สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
หลักการบริหารและพฤติกรรมฯ
วิชาเลือกเสรี 2

2
2

1
2
2
3
3

รวม

18

1
2

นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

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

หน่วยกิต

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
กฎหมายปกครอง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
วิชาโท 1

2
2
2
2
3
2
3
3

รวม

19

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารและการนําเสนอฯ
การคลังสาธารณะและการคลังท้องถิ่น
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง
ระบบบริหารราชการไทย
จริยธรรมผู้บริหาร
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยสังการ
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

นักศึกษาชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา

PUBA 304
PUBA 332
PUBA 345
PUBA 346
PUBA 347
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถานการณ์โลกปัจจุบัน
การบริหารการพัฒนา
หลักการและยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่น
กฎหมายอาญา 1
วิชาโท 3

รวม

หน่วย
3
3
3
3
3
3

รหัสวิชา

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

18

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (*ไม่นับหน่วยกิต)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
นโยบายสาธารณะ
กฎหมายอาญา 2
วิชาเอกเลือก 1
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
วิชาโท 4

รวม

หน่วยกิต
2*
3
3
3
3
2
3

17

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา

PUBA 499

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รวม

หน่วยกิต
7

7

รหัสวิชา

PUBA 434
PUBA 445
PUBA 484
XXXXXXX

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

การบริหารภาครัฐแนวใหม่
การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาโท 5

รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3

12
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต
CIVI 100

อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilization and History of Art)
2(2-0-4)
ศึกษาความเป็นมา แนวคิด รูปแบบของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณ สมัยกลาง
สมัยใหม่ จนถึงยุคหลังสมัยใหม่
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 ขอบเขตและแนวคิดต่างๆ ทางปรัชญาจากยุคกรีกจนถึงยุคหลังสมัยใหม่ ความสัมพันธ์
ระหว่างปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ และปัญหาที่สําคัญทางปรัชญา ได้แก่ ตรรกศาสตร์ สุนทรียะ อภิปรัชญา ญาณ
วิทยาและจริยธรรม
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

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

กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน (Laws in Daily Life)
2(2-0-4)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสร้าง ที่มา ประเภท และความสําคัญของ
กฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจําวัน
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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SOCI 100

สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก
2(2-0-4)
(ASEAN and Global Socio - economics and Politics)
ศึกษาพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการ
ของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุ่ม การเป็นประชาคมอาเซียน ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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 และความสัมพันธ์ระหว่างสังคม 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.

กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 11 หน่วยกิต
ENGL 101

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (English for Daily life)
2(1-2-4)
ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
แบบบูรณาการทักษะภาษา เพื่อนํามาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารในบริบทต่างๆ ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เช่น การฟังและเล่าข่าว การอ่านข้อความหรือการเขียนประโยคสั้นๆ เป็นต้น
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2(1-2-4)
(English for Effective Communication)
ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
เขียนเพื่อการสื่อสารด้วยคําศัพท์ในระดับสูงขึ้น เช่น ฝึกการฟังและอ่านเพื่อจับใจความและรายละเอียดที่สําคัญ ฝึกการพูด
และเขียนโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเน้นฝึกการออกเสียงที่
ถูกต้องตามหลักภาษาและมีความคล่องแคล่ว
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

ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ (English Skills and Applications)
2(1-2-4)
ศึกษาเทคนิคและวิธีการฟังและอ่าน พูดและเขียน ที่ใช้คําศัพท์และสํานวนที่หลากหลาย รวมถึงใช้
ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อนและเป็นทางการ โดยเน้นฝึกปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันอย่างถูกต้องและเหมาะสมผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบสมเหตุสมผล
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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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ
3(1-4-4)
(English for Professional Communication and Presentations)
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารและการนําเสนออย่างมือ
อาชีพในหัวข้อและสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสาขาของผู้เรียน พร้อมทั้งศึกษาเรื่องคําศัพท์และสํานวนต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร
อย่างมืออาชีพ
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)
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ของภาษา การประเมินค่าจากการรับสารในฐานะผู้อ่านและผู้ฟัง กระบวนการส่งสารผ่านรูปแบบการเขียน การพูด และการ
ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้ถ้อยคําสํานวนให้เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส และสถานที่ กล
วิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและนําเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
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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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
COMP 300
เงื่อนไข

คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (Computer for Working)
2(1-2-4)
- ไม่นับหน่วยกิต
- ผู้ที่สอบไม่ผ่าน IT Exam ในชั้นปีที่ 3 ให้ลงทะเบียนเรียน โดยจัดให้เรียนแบบ e-learning
- ระดับผลการเรียนเป็น S หรือ U
ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา การใช้โปรแกรมสเปรต
ชีท การใช้โปรแกรมนําเสนองาน และการใช้งานบล็อก
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

กิจกรรมประจําวันกับตรรกเชิงคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
(Mathematical Logic in Daily Activity)
ศึ ก ษาระบบจํ า นวนจริ ง แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละการแก้ ปั ญ หา ตรรกศาสตร์ การเที ย บ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ
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

การคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมายของการคิดและการแก้ไ ขปัญ หา
เครื่องมือในการคิดและการแก้ไ ขปัญหาเชิ ง
ตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
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

สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)
2(2-0-4)
ศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อชีวิต ประจําวัน และ
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ท้องถิ่นและสากล
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)
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้ห้องสมุดและการ
สืบค้นข้อมูล เครือข่ายสังคม โปรแกรมประยุกต์สํานักงาน ความปลอดภัย คุณธรรม จริยธรรมของผู้ใช้คอมพิวเตอร์
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.

กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
LEAC 100

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning by Activities)
1(0-3-2)
ศึกษาเรียนรู้ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ การประเมินกิจกรรมโครงการ โดยการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการสื่อสาร ด้านภาษา และด้านความเป็นมืออาชีพ
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

การเรียนรู้ผ่านระสบการณ์ (Learning by Experiences)
1(0-3-2)
ศึกษาระบบการทํางานและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีพ จาก
การบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง 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

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health
1(0-2-2)
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกําลังกาย การดูแล
น้ําหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะสามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา
ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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 จุดมุ่งหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเล่นเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวให้เหมาะสม สามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ
เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยกิจกรรมเทนนิสซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
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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

กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (Golf for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการเล่นกอล์ฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีของการ
เล่นกอล์ฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยใน
การเล่น ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วย
กิจกรรมกอล์ฟ ซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการนันทนาการ ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
และเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย มีน้ําใจนักกีฬา รวมทั้ง
ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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

ว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)
1(0-2-2)
ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการว่ายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ การ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเล่น ความสําคัญของสุขภาพ
สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยการว่ายน้ํา ซึ่งเป็นพื้นฐานการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of swimming;
techniques and, how to take care of equipment. This course also covers rules, manners for competition,
safety, the importance of health and fitness, creating good attitudes in exercising as well as having and
athletic spirit in swimming.
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2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 93 หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 วิชาแกน 36 หน่วยกิต
PUBA 101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ (Introduction to Political Science)
3(3-0-6)
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล และระหว่างอํานาจกับกฎหมาย อุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ
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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Public Administration)
ศึกษาความหมาย แนวความคิดและขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์กับวิชาสังคมศาสตร์
อื่นๆ กิจกรรมของรัฐบาลในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ หน้าที่ทางการบริหารและการอํานวยบริการให้แก่ประชาชน
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

หลักการบริหารและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Principles of Administration and Organization Behavior)
ศึกษาความหมาย แนวความคิด รูปแบบขององค์การ หลักการวางแผน การจัดองค์การ การวินิจฉัยสั่งการ การ
ควบคุ ม ตลอดจนพฤติ กรรมการบริ หาร พฤติกรรมของมนุษย์ ในองค์การ ทั้ งในรู ปปั จเจกบุ คคลและกลุ่ม อิ ทธิ พลของปั จจั ย
สิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ การสร้างแรงจูงใจ อํานาจ อิทธิพล ภาวะผู้นํา การบริหารความขัดแย้งและการ
เจรจาต่อรอง รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ โดยใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์
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.
PUBA 203

กฎหมายปกครอง (Administrative Law)
2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง บริการ
สาธารณะ การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระบบข้าราชการ ความเกี่ยวพัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ข้อมูลข่าวสารทางราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
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.
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PUBA 204

การคลังสาธารณะและการคลังท้องถิ่น (Public Finance and Local Finance) 3(3-0-6)
ศึกษาภาพรวมของการบริหารการคลัง ความหมาย ความสําคัญ หลักและทฤษฎีการคลัง การคลังของ
ประเทศ และการคลังท้องถิ่น กระบวนการคลังภาคปฏิบัติ การบริหารจัดการที่ดีของการบริหารการคลังภาคราชการ
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 (Constitution Law and Election Law) 2(2-0-4)
ศึกษาความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทํารัฐธรรมนูญ องค์การต่างๆ
ของรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ การควบคุ ม มิ ใ ห้ ก ฎหมายขั ด กั บ
รัฐธรรมนูญ หลักการทั่วไปของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง ตลอดจนองค์การเลือกตั้ง ข้อดี-ข้อเสียของระบบการเลือกตั้ง
และองค์การเลือกตั้ง ตามกฎหมายฉบับปัจจุบัน
An exposure to meanings, history, evolution and type of constitution, constitutionmaking, the organization of the state according to the constitution, the rights and freedom of the people
and constitutional law. Topics also include the ways to control the law and not go against the
constitution, the principle of general elections, the election system as well as the election organization,
advantages and disadvantages of the election system, and the election organization according to current
law.
PUBA 206

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
3(3-0-6)
(Strategic Human Resource Administration)
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ
กับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ภายในองค์การการวิเคราะห์องค์การ การ
สร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
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 และการปกครองท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
(Local Government and Administration in Thailand)
ศึกษาวิวัฒนาการทางการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญ และโครงสร้างทางการปกครองของไทย ประวัติ
ความเป็นมา ของการปกครองท้องถิ่น รูปแบบและหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่น การควบคุมจากส่วนกลาง การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ปัญหาและลู่ทางในอนาคตของการปกครองท้องถิ่นของไทย
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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)
วิเคราะห์พฤติกรรม การบริหารราชการไทยในเรื่องปรัชญาแนวความคิด คุณค่าและระบบลักษณะและ
ความสัมพันธ์ภายในองค์การราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการของ
ไทย ปัญหาการบริหารราชการ ตลอดจนแนวทางแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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.
PUBA 209

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Administration)
3(3-0-6)
ศึ ก ษาความสํ า คั ญ และภาพรวมของการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ กระบวนการและการวิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสและลดข้อจํากัด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรเพื่อการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุม และเทคนิคในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการนํา
เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กร
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

จริยธรรมผู้บริหาร (Ethics for Administrator)
3(3-0-6)
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ผู้ บ ริ ห าร ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารกั บ บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คลในองค์ ก าร และ
ความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับสังคม ประเทศชาติ เน้นหลักแนวคิดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ทัศนคติ
คุณธรรม และ ค่านิยม จริยธรรมในวิชาชีพ การควบคุมคุณภาพผู้บริหาร ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีต่อพันธะทางสังคม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผลของงานเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนขององค์การและสังคม
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.
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PUBA 303

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยสั่งการ
3(3-0-6)
(Quantitative analysis for Decision Making)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงสถิติ การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์และเทคนิควิธีในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณต่างๆ ที่จําเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านการบริหารและ
การจัดการ เช่น โปรแกรมเชิงเส้น ระบบการรอคอย การควบคุมสินค้าคงคลัง และการวิเคราะห์ข่ายงาน เป็นต้น
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.
PUBA 304

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research)
3(3-0-6)
ศึกษาปรัชญาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวความคิด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการทําวิจัย
การกําหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กําหนดวัตถุประสงค์ ตั้งสมมุติฐาน ออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 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 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
PUBA 332

สถานการณ์โลกปัจจุบัน (Current World Issues)
3(3-0-6)
ศึกษาเหตุการณ์ที่สําคัญๆ ในโลก ที่มีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ ความคลี่คลายของความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบของเหตุการณ์นั้นๆ ต่อการเมืองการปกครองของไทย
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

เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ (International Political Economy)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ความสั มพั น ธ์ ท างด้า นเศรษฐกิ จ และ
การเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 การเงินและการค้าระหว่างประเทศ ความช่วยเหลือและการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ตลอดจนการจัดระเบียบด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
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.
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PUBA 345

การบริหารการพัฒนา (Development Administration)
3(3-0-6)
แนวคิดทั่วไปและวิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาของสํานักพฤติกรรมศาสตร์
การบริหารการพัฒนาจากแนวปรากฏการณ์นิยม ถึง ปฏิฐานนิยม กระบวนการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนา กระบวนการ
บริหารนโยบายที่เน้นโครงการพัฒนา การบริหารโครงการพัฒนาตามภาคส่วน เงื่อนไข และ ปัญหาของการบริหารการพัฒนา
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.

PUBA 346

หลักการและยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Principles and Strategies of Local Administration)
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้องถิ่น รูปแบบและโครงสร้างของกระบวนการบริหารปกครอง
ท้องถิ่น กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารท้องถิ่น กระบวนการบริหารท้องถิ่นที่เน้นผลงาน การตัดสินใจและการบริหารความ
ขัดแย้งในกระบวนการบริหาร ข้อมูลข่าวสารกับการบริหารระดับท้องถิ่น คุณภาพการบริการสาธารณะของหน่วยปกครอง
ท้องถิ่น การวิเคราะห์ระบบบริหารปกครองท้องถิ่น
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 ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การ
พยายามกระทําความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทําความผิดหลายบท หรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุ
ความอาญา 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)
วิชาบังคับก่อน : กฎหมายอาญา 1 (PUBA 347)
ศึกษาความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิด
เกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิด
เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จนถึงความผิดที่เป็นลหุโทษ
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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.
PUBA 361

นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในระดับ ต่างๆ ตัวแบบในการวิเคราะห์
นโยบาย ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงนโยบายในช่วงเวลาต่างๆ 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

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Administration)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่ายการตลาดสําหรับ
ภาครัฐ การนํารูปแบบและวิธีการจัดการแบบเอกชนมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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

การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategies Project Administration)
3(3-0-6)
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบของโครงการ ประเภทของโครงการ เทคนิคการวางแผนและการเขียน
โครงการวิธีการต่างๆ การวิเคราะห์โครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ การประเมินผลโครงการการประยุกต์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการบริหารโครงการ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการบริหารโครงการ
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

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Seminars in Public Administration)
3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ เช่น การบริหารท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารการพัฒนา สรุประบบคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
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 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
PUBA 311
ยุทธศาสตร์การปกครอง (Strategy of Local Government)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับ
ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารนโยบาย แผน การคลังและการบริหารที่เน้นผลงาน การบริการสาธารณะเชิง
คุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารของหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นจากกรณีศึกษา
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

ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Strategy for Integrated Local Area Development Planning)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิวัฒนาการของการนํายุทธศาสตร์ระดับชาติมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ รวมทั้งวิเคราะห์รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนยุทธศาสตร์การวางแผน
พัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นที่สําคัญในปัจจุบัน
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 ลักษณะทรัพยากรที่มีอยู่ สถาบันทางเศรษฐกิจที่มีการตั้งเป็นทางการ
และสถาบัน นอกระบบในชนบท การผลิต ในภาคการเกษตรและกิ จ กรรมอื่ น ๆ การใช้ที่ดิน แรงงาน และการระดมทุ น
การตลาด ภาวะหนี้สิน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเมืองกับชนบท
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
PUBA 333

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Natural Resource and Environment Administration)
สถานภาพของทรั พ ยากรธรรมชาติ วิ ก ฤตสิ่ ง แวดล้ อ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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
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PUBA 335

ไทยกับความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
(Relationship between Thailand and its Neighboring Countries)
ศึกษาพื้นฐานนโยบายต่างประเทศของไทย วิวัฒนาการความสัมพันธ์กับประเทศใกล้เคียง ในด้านการเมือ
เศรษฐกิจและสังคม พิจารณากระบวนการดําเนินนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายต่างประเทศ ที่มีผล
ต่อการเมืองไทย โดยเน้นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ และ มาเลเซีย เป็นต้น
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)
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานและบทบัญญัติ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 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

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Law of Criminal Procedure )
3(3-0-6)
ศึกษาหลักทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
หมายเรียก และหมายอาญา จับ ขัง จําคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว และการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและค่าธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยน
โทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3-4 และ ภาค 6-7
The study of general principles and authority of investigative staff and Court. This course
focuses on topics such as: criminal litigation and civil litigation, summons and criminal warrants, capture,
detention, imprisonment, search, temporary release and seek probes by the criminal procedure code
Appendix 1 and Appendix 2. More topics include: method of the preliminary considering Appeal and
Supreme, enforcement of the verdict and fee, Amnesty, changing punishment and mitigation according
to the criminal procedure code Appendix 3-4 and 6-7.
PUBA 341

การวางแผนกําลังคนและการสรรหา (Manpower Planning and Sourcing)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิดของการวางแผนกําลังคน การสํา รวจและวิเคราะห์ข้อมูลกํา ลังคน การพยากรณ์
กําลังคน เทคนิคการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือนและในภาคธุรกิจเอกชนการวิเคราะห์งานและการประเมินค่าของ
งาน การกําหนดตําแหน่ง การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรการทดสอบ การสัมภาษณ์ 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.
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PUBA 342

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
3(3-0-6)
(Strategies for Human Resource Development)
การเรีย นรู้ของบุค คลและกลุ่ม ปฏิสัมพัน ธ์ ภ ายในองค์ก าร การวิ เคราะห์อ งค์ ก ารสํา หรับ การกํา หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจ พลวัตรกลุ่ม เทคนิคการฝึกอบรม และการสร้างขีดความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
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

การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Administration)
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิด นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนด
ค่าตอบแทน การวิเคราะห์และประเมินค่างาน การสํารวจและวิเคราะห์โครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน ค่าตอบแทนด้าน
การเงินทางอ้อม การกําหนดค่าจ้างสําหรับบุคลากรบางประเภท การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนในราชการพลเรือน
The study of concepts, policy and practice in compensation administration. Main
learning objectives include: factors that influence the compensation, job analysis and job evaluation,
survey and analysis of the structure of wages and salaries, indirect financial compensation, Flexible pay ,
wage and salary administration in the civil service.
PUBA 344

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
3(3-0-6)
ศึ ก ษาแนวความคิ ด ความหมาย ของคํ า ว่ า ผลงาน และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านวิ ธี ก ารใช้
แบบทดสอบการประเมินความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการวัดและทดสอบต่างๆ เพื่อนําไปใช้ในกระบวนการ เลือกสรร
การบรรจุแต่งตั้งและการพิจารณาความดีความชอบ การวัดผลงาน และการตั้งเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้น
หรือเลื่อนตําแหน่ง
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 จุดมุ่งหมาย ความสําคัญ หลักการและลักษณะชุมชนในมิติต่างๆ วิธีการและ
เทคนิคการพัฒนาชุมชน การวางแผนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาชุมชน การประสานงาน การสร้างทีมงานและการสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม
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.
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PUBA 399

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(2-0-4)
(Preparation for Co-operative Education)
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน อาชีพ และ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ (การเขียนและการ
นําเสนอผลงาน)
The study of principles and concept of Co-operative Education , prepared in
collaboration with colleagues. Learning objectives include: ethics in professional, communication,
personality and human relations, knowledge base and techniques in career and profession, practice in a
workplace, technical presentation projects or products, and technical report writing (writing and
presentations).

PUBA 411

นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Innovation and Change Management)
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อองค์การ และทํา ให้องค์ก ร
ท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยใช้เทคนิคและการ
ตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรท้องถิ่นทุกรูปแบบพัฒนาไปสู่องค์การแห่งคุณภาพ
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
ชุมชนท้องถิ่น ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การ
จัดการการตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผล
ต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
A Study of the meaning and importance of the economic community, also the system
in a household economy meaning conceptual type style method processes, patterns and development
of a community enterprises, marketing management, production management, and marketing campaign.
More topics that will be discussed include: The strategy development in strength of enterprises
community, factors that effect to success of enterprise community, problems and suggestions.

PUBA 413

สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Peace Study for Local Development)
3(3-0-6)
ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการ และ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
สาธารณะชน ปรัชญา ทฤษฎีสันติศึกษา และความขัดแย้ง ทักษะการเจรจา ทักษะการต่อรอง และการไกล่เกลี่ย การอํานวย
ความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
สร้างสมานฉันท์ สันติสุขชุมชน
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The study of the local community with stability and security which includes the role,
approach and process of creating public participation, philosophy, peace study theory, and conflict
negotiation bargaining skills and mediation. Other topics include facilitating and public hearing,
strategies and tactics of conflict management, and culture and local wisdom to create harmony Peace
community.
PUBA 442

แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations)
3(3-0-6)
ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสหภาพแรงงาน และสมาคมนายจ้าง
กฎหมายแรงงาน การแก้ปัญหาแรงงานเพื่อให้เกิดเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย การเจรจา ต่อรองร่วมการไกล่เกลี่ย การระงับข้อ
พิพาทแรงงาน การประกันสังคมและคุ้มครองแรงงาน
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

การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
3(3-0-6)
ศึกษาความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์การ ความสําคัญของการพัฒนาองค์การ ตัวแปรเชิง
พฤติกรรมที่สําคัญในการพัฒนาองค์การ ผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
การบริหารความขัดแย้งในการพัฒนาองค์การประเมินผลการพัฒนาองค์การ
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

ระบบสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Information System in Public Administration)
ศึกษาแนวความคิด หลักการที่สําคัญและประโยชน์ของระบบ องค์ประกอบของข้อมูลการประมวลข้อมูล
การบริหารศูนย์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวางแผน 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)
การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนา ประสบการณ์สังเกตการณ์ การบริหารงาน
การนําเสนอแนวคิดกลยุทธ์การบริหารงาน
An internship at government or private sector related to seminars, experience
observation, administrative and presenting concepts of administration strategies.
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ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
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มหาวิทยาลัยโยนก
ถนนวชิราวุธดําเนิน ลําปาง 52000
YONOK UNIVERSITY
Lampang, Thailand 52000

ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก
ว่ าด้ วย การศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยโยนก เป็ นไปตามมาตราฐานวิชาการด้วยความเรี ยบร้อย
และมีประสิ ทธิ ภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยโยนก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 จึงวาง
ระเบียบไว้ดงั นี้

หมวด 1
หมวดทัว่ ไป
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนกว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับสําหรับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2531 ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง
พ.ศ. 2547 และ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรื อประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยที่ขดั หรื อ แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยโยนก
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก
“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 นักศึกษาในหลักสูตรที่เรี ยนเต็มเวลา
“นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา” หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรที่เรี ยนไม่เต็มเวลา
ข้อ 5. ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอาํ นาจออกประกาศ คําสัง่ หรื อ ระเบียบปฏิบตั ิ
ซึ่ งไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้

หมวด 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 6. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยโยนก มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย
6.1 ปี การศึกษาหนึ่ งๆ แบ่งเป็ น 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 แต่ละภาค
การศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคเรี ยนฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาคการ
ศึกษาก็ได้ ซึ่ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ตอ้ งมีชวั่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนของ
การศึกษาภาคปกติ ภาคเรี ยนฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ ยกเว้นหลักสูตรที่ได้กาํ หนดให้ตอ้ งศึกษาในภาคฤดูร้อนด้วย
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6.2 คําว่า “หน่วยกิต” หมายถึง หน่วยที่แสดงปริ มาณการศึกษาซึ่ งมหาวิทยาลัยจัดให้แก่นกั ศึกษา
6.2.1 วิชาที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.2 วิชาที่ใช้เวลาปฏิบตั ิทดลอง 2 ถึง 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
6.2.3 วิชาที่ใช้เวลาฝึ กงาน หรื อฝึ กภาคสนาม(การฝึ กงานวิชาชีพ) 3 ถึง 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
ตั้งแต่ 45 ถึง 90 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

หมวด 3
คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้อ 7. คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
7.1 คุณวุฒิ
7.1.1 ผูส้ มัครหลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี ต้องสําเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อเทียบเท่า หรื อ
สําเร็ จการศึกษาประโยคอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรื อที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
7.1.2 ผูส้ มัครหลักสู ตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง) ต้องสําเร็ จการศึกษาจากระดับประโยควิชาชีพชั้นสู ง
หรื อเทียบเท่า หรื อระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
7.2 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจ หรื อติดยาเสพติดและแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพ
เหมาะสมที่เรี ยนได้
7.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป

หมวด 4
การคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา
ข้อ 8. การคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะได้
ประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป

หมวด 5
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่ วยกิต
ข้อ 9. การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิต
นักศึกษาทุกหลักสู ตรสามารถเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้นกั ศึกษาทุกคนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยนได้ โดยเฉพาะการศึกษาในระบบจะเป็ น
การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็ น
สองประเภท คื อการเที ยบโอนหน่ วยกิ ตมาศึ กษาต่อ และการเข้าศึ กษาปริ ญญาที่ สอง ส่ วนการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นการโอนความรู้ และให้หน่วยกิตเข้าสู่การศึกษาในระบบ
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9.1 การศึกษาในระบบ
การเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.1.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่ขอเทียบโอน
1) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2) เป็ นหรื อเคยเป็ นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง
3) ไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู คัดชื่อออกหรื อถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินยั
9.1.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
1) เป็ นรายวิช าหรื อกลุ่ ม รายวิช าในหลักสู ต รระดับ อุ ดมศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ าที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ หน่วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรับรอง
2) เป็ นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้ อหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของรายวิชา
หรื อกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
3) เป็ นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร ไม่ต่าํ กว่า C หรื อ แต้มระดับคะแนน
2.00 ระดับคะแนนตัวอักษร S หรื อเทียบเท่า
4) นักศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่ วยกิต ได้ไม่เกินสามในสี่ ของจํานวน
หน่วยกิตรวมที่จะต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร/ สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
5) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยโยนกเป็ นระยะเวลา ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งปี
การศึกษา
6) กรณี ที่มหาวิทยาลัยโยนกเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
7) การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตให้เป็ นไปตามการอนุมตั ิของคณะกรรมการ สาขาวิชา/
หลักสูตร
8) การแสดงผลการศึ กษาในใบแสดงผลการศึ กษา และการคิ ดคํานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average : CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้กระทําดังนี้
(1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการชื่อวิชาและอักษรระดับคะแนนที่
รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
(2) การคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้รับปริ ญญาของมหาวิทยาลัย จะ
คํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้นรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาที่เทียบ
โอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นาํ มาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
9.2 การเข้าศึกษาปริ ญญาที่สอง ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.2.1 คุณสมบัติของผูข้ อศึกษาปริ ญญาที่สอง
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
2) เป็ นผูไ้ ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรื อขัดขวางการศึกษา
3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
9.2.2 การขอศึกษาปริ ญญาที่สอง ต้องเป็ นสาขาวิชาหรื อปริ ญญาที่มีชื่อไม่เหมือนกับสาขาวิชาหรื อ
ปริ ญญาเดิมที่สาํ เร็ จการศึกษามาแล้ว
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9.2.3 ได้รับยกเว้นการเรี ยนรายวิชาในหมวดวิชาศึ กษาทัว่ ไปเข้าหลักสู ตรปริ ญญาตรี ที่เข้าศึ กษา
ปริ ญญาที่สอง ในกรณี ที่คณะกรรมการวิชาการคณะที่นกั ศึกษาสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่าผูเ้ ข้าศึกษาปริ ญญาที่สอง ยังขาด
ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ก็อาจกําหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้โดยให้นบั หน่ วยกิตต่างหาก ไม่ถือเป็ น
หน่วยกิตสะสม
9.2.4 ต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาเพิ่มเติมอีกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
9.2.5 รายวิชาใดที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริ ญญาเดิม จะได้รับการพิจารณาเทียบโอนเพื่อใช้ใน
การกําหนดแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนไม่ได้ให้ตดั ออก
9.2.6 รายวิชาที่จะเทียบโอนหน่วยกิตสะสมได้ จะต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่
ของรายวิชาที่ขอเทียบโอนและมีผลการเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า C หรื อแต้มระดับคะแนน 2.00 เทียบเท่า
9.2.7 ระยะเวลาในการศึกษาปริ ญญาที่สอง นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาที่สองไม่เกินสอง
เท่าของจํานวนเวลาที่กาํ หนดไว้ที่ตอ้ งศึกษาในหลักสูตรตั้งแต่เริ่ มเรี ยนครั้งแรก
9.2.8 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้กระทําดังนี้
1) ระบุ ชื่อ สถาบัน การศึ ก ษา/อุ ดมศึ กษาเดิ ม พร้ อ มทั้ง ลงรายการชื่ อ วิช าและอัก ษรระดับ
คะแนน ที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
2) การคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้รับปริ ญญาของ
มหาวิทยาลัย จะคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
9.3 การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรื อการศึกษาตาม
อัธยาศัยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
9.3.1 เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แล้วสามารถเทียบความรู้เป็ น
รายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาตามหลักสู ตรของคณะวิชาที่นกั ศึกษาสังกัด
9.3.2 การเทียบประสบการณ์จากการทํางานให้คาํ นึงถึงความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์เป็ นหลัก
9.3.3 กรรมการวิชาการคณะเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการประเมินวิชาในสังกัดของคณะวิชาเพื่อการเทียบ
โอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรื อกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสิ นของการประเมินในแต่ละวิธี เพื่อเทียบโอนหน่วยกิตโดย
ความเห็นชอบของรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการหรื อผูท้ ี่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมอบหมาย
9.3.4 ผลการประเมินต้องได้ไม่ต่าํ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรื อแต้มระดับคะแนน 2.00 หรื อ
เทียบเท่า 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 จการศึกษาจะคํานวณเฉพาะผล
การศึกษาและวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
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9.3.5 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นระยะเวลา ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งปี
การศึกษา และมหาวิทยาลัยจะรับเทียบโอนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ ของจํานวนหน่ วยกิตรวมของที่จะต้องศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยโยนก
9.3.6 กรณี ที่มหาวิทยาลัยโยนกเปิ ดหลักสู ตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ ไม่เกินกว่าชั้นปี
และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนกั ศึกษาเรี ยนอยูต่ ามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
9.3.7 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) เพื่อสําเร็ จการศึกษา ให้กระทําดังนี้
1) ระบุชื่อสถาบันการศึกษา/อุดมศึกษาเดิม พร้อมทั้งลงรายการชื่อวิชาและอักษรระดับ
คะแนน ที่รับโอนแยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก
2) การคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและได้รับปริ ญญาของมหาวิทยาลัย จะ
คํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

หมวด 6
การขึน้ ทะเบียนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ 10. การขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ งจะประกาศให้ทราบเป็ นปี ๆ ไป
ข้อ 11. การลงทะเบียน
การลงทะเบียน หมายถึง การลงทะเบียนรายวิชา และ การลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
11.1 การลงทะเบียนรายวิชา
11.1.1 มหาวิทยาลัยจะกําหนดให้มีการลงทะเบียนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็ จ
สิ้ นก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษานั้น ๆ
11.1.2 การลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์
ประจําวิชา และคณบดีที่นกั ศึกษาสังกัด ในเอกสารลงทะเบียน ถ้ามีวิชาใดที่ตอ้ งศึกษาก่อน(Prerequisite) ซึ่ งได้กาํ หนดไว้
ในหลักสู ตร นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อนและสอบวิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อนให้ได้ หรื อได้รับอนุ มตั ิจากคณบดี
เป็ นกรณี พิเศษ จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนวิชานั้น ๆ มิฉะนั้นจะไม่นบั เป็ นหน่วยกิตลงทะเบียน
11.1.3 นักศึกษาต้องลงทะเบี ยนเรี ยนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาํ หนดพร้อมทั้ง
ชําระค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ นักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรี ยนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มดังนี้ ลงทะเบียนช้ากว่าวันที่กาํ หนดวันละ 200 บาท การเสี ยค่าปรับในการลงทะเบียนช้า ให้นบั วันหยุด
ต่อเนื่ องรวมกันด้วย นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่กาํ หนดจะไม่มีสิทธิ เข้าเรี ยนในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นใน
กรณี นกั ศึกษามีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยให้ขออนุมตั ิลงทะเบียนเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดี
11.1.4 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนจะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับ
ภาคนั้น โดยทําหนังสื อขอลาพักต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล และจะต้องชําระค่าธรรมเนี ยมเพื่อรักษาสถานภาพ
ภายในสามสิ บวันนับจากวันเปิ ดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบตั ิดงั กล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่ อนักศึกษาผูน้ ้ นั ออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
11.1.5 กรณี ที่นกั ศึกษาได้รับผลการเรี ยนเป็ นอักษร P และไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนในภาค
การศึกษาถัดไป ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
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11.1.6 จํานวนหน่วยกิตที่นกั ศึกษาจะลงทะเบียน ให้กระทําตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่ต่าํ กว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน
22 หน่วยกิต นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ลงทะเบียนได้ไม่ต่าํ กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับนักศึกษาเต็มเวลา และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา
2) นักศึกษาอาจลงทะเบียนตํ่ากว่าหรื อมากกว่าจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดในข้อ 11.1.6 ได้
เฉพาะกรณี ที่เป็ นการลงทะเบียนภาคสุ ดท้ายที่จะจบหลักสูตร หรื อได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
3) นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี การศึกษาแรก ต้องลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1 ตามจํานวน
หน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่มีการเพิม่ วิชาเรี 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 คับให้เข้าสอบและไม่มีผลการเรี ยน
แจ้งการบันทึกรายวิชาที่เรี ยนเป็ นพิเศษ ในช่องผลการเรี ยนจะบันทึกสัญลักษณ์ “V” เฉพาะผูท้ ี่มีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทั้งหมดของวิชานั้น
3) มหาวิทยาลัยอาจอนุมตั ิให้บุคคลภายนอกเข้าเรี ยนบางวิชาเป็ นพิเศษ โดยไม่นบั หน่วยกิต
ได้ เมื่อได้รับอนุมตั ิจากอธิการบดีและจะต้องเสี ยค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
11.2 การลงทะเบียนเรี ยนเพื่อใช้บริ การของมหาวิทยาลัย
นัก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ล งทะเบี ย นรายวิ ช าใด ๆ แต่ ใ นภาคการศึ ก ษานั้น ประสงค์ที่ จ ะใช้บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า หรื อกิจกรรมอื่นใด ให้ดาํ เนิ นการลงทะเบียนการใช้บริ การและชําระค่ารุ งการศึกษาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด 7
การขอเพิม่ วิชา การขอลดวิชา และการขอเพิกถอนวิชา
ข้อ 12. การขอเพิ่ม การขอลด และการขอเพิกถอนวิชา
12.1 การขอเพิ่ม การขอลดรายวิชาให้กระทํา ภายใน 1 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อ
ภายใน 3 วันนับจากวันเปิ ดภาคฤดูร้อน โดยได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึ่ งรายวิชาที่ขอลดนั้นจะไม่บนั ทึกในใบรายงาน
ผลการศึกษา และนักศึกษามีสิทธิ์ ได้รับค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน
12.2 การขอเพิกถอนวิชา จะกระทําได้ก่อนสอบปลายภาค 4 สัปดาห์สาํ หรับภาคการศึกษาปกติ และก่อน
สอบปลายภาค 2 สัปดาห์สาํ หรับภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะบันทึกสัญลักษณ์ “ W “ ในใบรายงานผลการศึกษา
12.3 การขอเพิกถอนวิชาภายหลังระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
12.3.1 กรณี นกั ศึกษาไม่เจ็บป่ วยจะต้องทําคําร้องขออนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษจากคณบดี ถ้าไม่ได้รับ
อนุมตั ินกั ศึกษาต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป การขอเพิกถอนในกรณี น้ ีตอ้ งกระทําก่อนการสอบปลายภาค
12.3.2 กรณี นกั ศึกษาเจ็บป่ วยในวันที่มีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได้ตอ้ งมีใบรับรอง
แพทย์มาแสดงเป็ นหลักฐานและได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
12.4 การขอเพิ่ม การขอลดรายวิชาใด ๆ ต้องไม่ขดั กับจํานวนหน่วยกิต ตามข้อ 11.1.6
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หมวด 8
ค่ าเล่ าเรียน และการขอคืนค่ าเล่ าเรียน
ข้อ 13. ค่าเล่าเรี ยน ค่าบํารุ ง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14. การขอคืนค่าเล่าเรี ยน
นักศึกษาที่ขอลดวิชาภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรื อ
ภายใน 3 วันของภาคฤดูร้อน มีสิทธิที่จะขอคืนค่าหน่วยกิตวิชานั้น

หมวด 9
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 15. ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาต้องมีกาํ หนดระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์ดงั นี้
นักศึกษาเต็มเวลา
หลักสูตรปริ ญญาตรี (4ปี )
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี การศึกษา
หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปี การศึกษา
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี (4ปี )
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปี การศึกษา
หลักสูตรปริ ญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี การศึกษา

หมวด 10
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 16. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
16.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษารายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน ในทุกภาคการศึกษา
การวัดผลการศึกษาอาจกระทําโดยการสอบ หรื อวิธีอื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด
16.2 การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกครั้งที่มีการสอบกลางภาคและปลายภาค หากไม่เข้าสอบ
ให้ถือว่าสอบตกในครั้ งนั้น ผูท้ ี่ ขาดสอบจะต้องแจ้งเหตุที่ขาดสอบพร้ อมหลักฐานต่อสํานักทะเบี ยนและประมวลผล
โดยเร็ วที่สุดเพื่อสํานักทะเบียนและประมวลผล จะทํารายงานเสนอต่อคณบดีต่อไป
16.3 นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข้าสอบวิชาใด จะต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรี ยนทั้งหมดในวิชานั้น ทั้งนี้ยกเว้นในวิชาที่คณบดีได้ประกาศไว้ก่อนว่าจะไม่คิดเวลาศึกษาในวิชานั้น
ข้อ 17. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็ นแต้มระดับคะแนน หรื อระดับคะแนนตัวอักษร
และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
17.1 แต้มระดับคะแนน มี 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
แต้มระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม (Excellent)
4.00
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
+
C
ดีพอใช้ 3(Fairly Good)
2.50
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C
D+
D
F

พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.00
1.50
1.00
0.00

17.2 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
W
ขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุมตั ิ และไม่ได้รับหน่วยกิต (Withdraw)
P
ยังไม่มีการวัดผล เนื่องจากยังมีการเรี ยนการสอนอยู่ (In-Progress)
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยูใ่ นระหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete)
V
การลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟังเป็ นพิเศษ โดยไม่มีหน่วยกิต
และการวัดผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 (Visitor)
S
การเรี ยนเป็ นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านในวิชานั้น (Satisfactory)
U
การเรี ยนไม่เป็ นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานั้น (Unsatisfactory)
CS หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ( Credits from Standardized Tests)
CE หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam)
CT หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จดั โดยหน่วยงานอื่น
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Credits from Training)
CP หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้ มสะสมผลงาน ( Credits from Portfolio)
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 นัก ศึ ก ษามี เ หตุ จ าํ เป็ นสุ ดวิสั ย เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลาใกล้ส อบและระหว่า งสอบ เช่ น การ
เจ็บป่ วยและได้รับอนุ ญาตให้ลาป่ วยได้ ฯลฯ หรื ออาจารย์ผสู้ อนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา
เพราะนักศึกษายังทํางานหรื อส่ วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
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17.6.2 การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็ นระดับคะแนนที่เหมาะสมกับคุณภาพของ การสอบ และ/
หรื องานให้กระทํา เมื่อนักศึกษาทําการสอบ และ/หรื อ ทํางานครบถ้วนตามกําหนดแล้ว ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็ จสิ้ นภายใน
2 สัปดาห์แรกของภาคเรี ยนถัดไป หากพ้นกําหนดนี้จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็ น F โดยอัตโนมัติ
17.7 การให้และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสัญลักษณ์ V จะกระทําดังนี้
17.7.1 นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาในฐานะผูเ้ ข้าร่ วมฟังซึ่ งจะได้รับสัญลักษณ์ V และต้องชําระ
ค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนวิชาเรี ยนปกติ
17.7.2 วิชาที่ลงทะเบียนโดยได้รับสัญลักษณ์ V ต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าสาขาวิชา
17.7.3 นักศึกษาจะใช้วชิ าที่เรี ยนโดยได้รับสัญลักษณ์ V เป็ นวิชาบังคับก่อนของรายวิชาต่อเนื่อง
ไม่ได้
17.7.4 มหาวิทยาลัยจะไม่นบั หน่วยกิต ในการลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ V และ
จะไม่บนั ทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยต้องใช้เวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรี 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 คับจะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซํ้าอีก
17.8.5 การให้สัญลักษณ์ S หรื อ U จะกระทําได้เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผล
การศึกษาเป็ นแต้มระดับคะแนน
17.9 การให้สัญลักษณ์ P จะกระทําได้ในรายวิชาที่ยงั มีการเรี ยนการสอนอยู่ ยังไม่มีการวัดและประมวลผล
สัญลักษณ์ P จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรี ยนหรื อการปฏิบตั ิงานในรายวิชานั้นสิ้ นสุ ด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็ นแต้มระดับ
คะแนน หรื อสัญลักษณ์ S หรื อ U ตามแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่เกินวันสุ ดท้ายของกําหนดสอบปลายภาคการศึกษาภายใน 2
การศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ P ให้เป็ นระดับคะแนน F หรื อ U
17.10 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย (Grade Point
Average , GPA)
17.11 สัญลักษณ์ CE , CP , CS และ CT ใช้เฉพาะรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ได้รับการเทียบโอน
ผลการเรี ยนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
17.12 การนับหน่วยกิตสะสม เพื่อสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
17.12.1 รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ระดับคะแนนตัวอักษร A , B+ , B , C+ , C , D+ , D หรื อ S , CE ,
CP , CS และ CT เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็ นหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็ จการศึกษา
17.12.2 ในกรณี ที่นกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นบั หน่วยกิตสะสมได้เพียง
ครั้งเดียว และให้นบั เฉพาะครั้งที่นกั ศึกษาสอบผ่าน
ข้อ 18. การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
18.1 การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ให้กระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
18.2 การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยให้นบั เฉพาะรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนและสอบตาม
หลักสู ตร และเป็ นวิชาที่มีการวัดผลและได้ระดับคะแนน A , B+, B , C+ , C , D+ , D หรื อ F
18.3 นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นไป หรื อ ได้สัญลักษณ์ S ถือว่าสอบได้ในรายวิชานั้น
ยกเว้นรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชา กําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
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18.4 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซํ้าได้เฉพาะในรายวิชาที่มีผลการเรี ยนตํ่ากว่า C โดยในการลงทะเบียน
เรี ยนรายวิชาซํ้าจะนําหน่วยกิตและแต้มระดับคะแนนที่ได้มาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
18.5 การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแต่ละคนใช้วธิ ีดงั นี้
18.5.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average) คํานวณโดยใช้ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทุกรายวิชาที่ศึกษาใน
ภาคนั้น
18.5.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ( Cumulative Grade Point Average) คํานวณโดยใช้ผลรวม
ของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตของ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้คิดทุกครั้ง
18.5.3 การคํานวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะใช้จุดทศนิยม
สองตําแหน่งโดยปัดเศษทิ้งไปในทุกกรณี
18.6 การบันทึกผลการเรี ยน
18.6.1 ใบรายงานผลการเรี ยนประจําภาค (Grade Report) มีการบันทึกผลการเรี ยนทุกรายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนเรี ยน
18.6.2 ใบรายงานผลการเรี ย นรวม (Transcript) มี ก ารบัน ทึ ก ผลการเรี ย นทุ ก รายวิ ช า ที่ มี ก าร
ลงทะเบียนเรี ยน กรณี ที่มีการลงทะเบียนซํ้าให้บนั ทึกทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน และคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง
18.7 สําหรับกรณี ที่นกั ศึกษาสอบตก จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
18.7.1 นักศึกษาที่สอบตกได้รับระดับคะแนน F ในวิชาที่ไม่ใช่วชิ าเลือกต้องลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นซํ้า
18.7.2 นักศึกษาที่สอบตกได้รับระดับคะแนน F ในวิชาเลือก อาจจะลงทะเบียนเรี ยนวิชานั้นซํ้าอีก
หรื อเลือกรายวิชาอื่นแทนได้
18.8 เมื่อนักศึกษาสอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบทุกวิชาตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 นักศึกษาอาจจะเรี ยนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 จากระบบ 4
แต้มระดับคะแนนได้ โดยวิธีการดังนี้
18.8.1 ลงทะเบียนเรี ยนเพิ่มเติมในรายวิชาอื่นที่ยงั ไม่เคยเรี ยนและมีอยูใ่ นหลักสูตรโดยได้รับอนุมตั ิ
จากคณบดี
18.8.2 เรี ยนซํ้าในบางรายวิชาซึ่ ง นักศึกษาเคยเรี ยนมาแล้วรายวิชาที่ขอเรี ยนซํ้าต้องได้ระดับคะแนน
ตํ่ากว่า C
18.8.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง ให้นาํ จํานวนหน่วยกิตและแต้มระดับ
คะแนนที่ได้ จากการสอบทุกครั้งไปใช้ในการคํานวณคะแนนสะสมเฉลี่ย
หมวด 11
การจําแนกสภาพนักศึกษา และการพ้ นสภาพนักศึกษา
ข้อ 19. การจําแนกสภาพนักศึกษาและฐานะนักศึกษา
19.1 การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้า
มาศึกษาเป็ นปี แรก การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้ นภาคการศึกษาที่สอง นับตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษา สําหรับภาค
ฤดูร้อนให้นาํ ผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ลงทะเบียนศึกษา เพื่อจําแนกสภาพ
นักศึกษา สภาพนักศึกษามี 2 ประเภทคือ
19.1.1 นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
19.1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00
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19.2 ฐานะนักศึกษา การจําแนกฐานะชั้นปี ของนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้ นสุ ดแต่ละปี การศึกษาตามเกณฑ์ดงั นี้
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
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 อมเสี ยแก่
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา
20.7 มีผลการศึกษาอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
20.7.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 ยกเว้นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
20.7.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.75 ในสองภาคการศึกษาติดต่อกันโดยเริ่ มนับจาก
ภาคการศึกษาที่สองที่เข้าศึกษาเป็ นต้นไป
20.8 ไม่สามารถเรี ยนสําเร็ จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุ ดที่กาํ หนดในหลักสู ตร นับตั้งแต่ภาค
แรกที่ลงทะเบียนเรี ยนในสาขาวิชานั้น ๆ
20.9 เรี ยนจบครบตามหลักสูตรและได้รับปริ ญญา

หมวด 12
การลา
ข้อ 21. การลา
21.1 การลาป่ วย
นักศึกษาผูใ้ ดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนหรื อกําหนดการ
จัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาได้ ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วนําไปขออนุ ญาตต่อ
อาจารย์ผสู้ อน
ในกรณี ที่ นักศึ กษาป่ วยติ ดต่อกัน 7 วันขึ้ นไป ให้ยื่นใบลาพร้ อมด้วยใบรั บรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง
21.2 การลากิจ
นักศึกษาผูใ้ ดมีกิจจําเป็ นไม่สามารถเข้าร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแผนหรื อ
กําหนดการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชาได้ ให้ยนื่ ใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว นําไปขอ
อนุญาตต่ออาจารย์ผสู ้ อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยืน่ ใบลาล่วงหน้าได้ ให้ยนื่ วันแรกที่เข้าชั้นเรี ยน
21.3 การลาพักการศึกษา
21.3.1 นักศึกษาที่มีความจําเป็ นจะขอลาพักการศึกษา อาจจะยืน่ คําร้องขอลาพัก
การศึกษาต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
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1) เจ็บป่ วยจนต้องรักษาพยาบาลตัวเป็ นเวลานานตามคําสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรอง
แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุ ขรับรอง
2) มีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วสมควรให้ลาพักการศึกษาได้
3) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรื อทุนอื่นใดซึ่ งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
21.3.2 นักศึกษาที่มีความจําเป็ นส่ วนตัวอาจยืน่ คําร้องขอลาพักการศึกษาได้ ถ้ามีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2) มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 2.00
3) ระหว่างที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษา
สภาพการเป็ นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
4) ในการลาพักครั้งหนึ่ง ๆ นักศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันไม่ได้
5) นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นบั ระยะเวลาที่ลาพักอยูใ่ น
ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร และกรณี ตามข้อ 19.1.3
6) นักศึกษาที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาพักการศึกษาเมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อต้องรายงานตัว
ต่อสํานักทะเบียนและประมวลผลก่อนที่จะลงทะเบียนเรี ยนต่อไป
21.3.3 หากเป็ นการลาพักในภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
1) ถ้าการลาพักอยูใ่ นระหว่าง 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ 2 สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน วิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดจะไม่บนั ทึกในรายงานผลการเรี ยน แต่ถา้ การลาพักภายหลังเวลาที่
กําหนดรายวิชาที่ลงทะเบียนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา
2) ถ้าการลาพักภายหลัง 4 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อ 2 สัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน วิชาที่ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผล การเรี ยน

หมวด 13
การย้ ายคณะ หรือ เปลีย่ นสาขาวิชา
ข้อ 22. การย้ายคณะ หรื อเปลี่ยนสาขาวิชา
22.1 นักศึ กษาที่ ประสงค์จะย้ายคณะ หรื อเปลี่ ยนสาขาวิชา ให้ดาํ เนิ นการเสร็ จสิ้ นก่อนการลงทะเบี ยน
ประจําภาคการศึกษานั้น
22.2 นักศึกษาที่ยา้ ยคณะหรื อเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องชําระค่าธรรมเนียมตามที่กาํ หนด
22.3 นักศึ กษาที่ ได้รับการอนุ มตั ิ ให้ยา้ ยคณะ หรื อ สาขาวิชา จะมี สถานภาพนักศึ กษาคงเดิ ม คณะหรื อ
สาขาวิชาใหม่ของนักศึกษา จะโอนผลการศึกษาเดิมมาทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลง และการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้นาํ ผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชามาใช้ในการคํานวณด้วย แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลักสู ตรใหม่ให้นบั เฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสู ตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น

หมวด 14
นักศึกษาทีก่ ระทําผิดระเบียบการสอบ
ข้อ 23. นักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ
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23.1 นักศึ กษาที่ กระทําผิดระเบี ยบการสอบกลางภาค หรื อการสอบปลายภาค ซึ่ งคณะกรรมการสอบ
พิจารณาว่าเป็ นความผิดทุจริ ตหรื อส่ อเจตนาทุจริ ต ให้ลงโทษนักศึกษาผูก้ ระทําผิดโดยตัดสิ ทธิ สอบและบันทึก F ในวิชาที่
กระทําผิดระเบียบการสอบ ส่ วนวิชาอื่นที่นกั ศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้าเป็ นวิชาที่ยงั ไม่ได้สอบก็ให้ดาํ เนิ นการสอบตามปกติ
และให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริ ง
23.2 ให้อธิ การบดีสั่งพักการศึกษาผูก้ ระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเป็ นอย่างน้อย การสั่งพักการศึกษาให้
เริ่ มในภาคการศึกษาปกติถดั ไป หากภาคที่ถดั จากภาคการศึกษาที่กระทําผิดเป็ นภาคฤดูร้อนให้สั่งพักภาคฤดูร้อนรวมไป
ด้วย โดยให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติในการคิดสภาพนักศึกษาและระยะเวลาการศึกษา เมื่อนักศึกษาจะกลับเข้ามา
ศึกษาตามปกติ จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพให้ครบถ้วน
23.3 ถ้าเป็ นความผิดประเภททุ จริ ตขั้นร้ ายแรง ให้สภามหาวิทยาลัยเป็ นผูส้ ั่งให้พน้ สภาพจากการเป็ น
นักศึกษา

หมวด 15
การสํ าเร็จการศึกษา
ข้อ 22. การสําเร็ จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษาและได้รับการเสนอให้ได้รับปริ ญญาตรี ต้องเรี ยนได้ครบจํานวนหน่วยกิตที่
กําหนดไว้ในหลักสู ตร และข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา และสอบไล่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่าํ กว่า
2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน
ข้อ 23. การให้อนุปริ ญญา
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา และได้รับการเสนอให้ได้รับอนุปริ ญญาจะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
23.1 นักศึกษาต้องศึกษาได้ครบจํานวนหน่วยกิตที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และข้อกําหนดของแต่ละสาขา
และ สอบไล่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 แต่ไม่นอ้ ยกว่า 1.75 จากระดับคะแนน 4 แต้ม
23.2 นักศึกษาหลักสู ตรต่อเนื่อง หรื อ เทียบเท่า ไม่มีสิทธิ์ ได้รับอนุปริ ญญา
ข้อ 24. การให้ปริ ญญา
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิต ปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง
และปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง ดังนี้
24.1 สิ ทธิ ได้รับปริ ญญาบัณฑิต นักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษา และได้รับการเสนอให้ได้ปริ ญญาบัณฑิต
จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
24.1.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของหลักสูตรที่กาํ หนดไว้
24.1.2 ใช้เวลาในการศึกษาดังนี้
นักศึกษาเต็มเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตร 4 ปี และ 4 ภาค
การศึกษา สําหรับหลักสู ตรต่อเนื่อง ทั้งนี้ไม่นบั ระยะเวลาพักการศึกษาด้วยสาเหตุใด ๆ
นักศึกษาไม่เต็มเวลา/บางเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 14 ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตร 4 ปี และ 8
ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง
24.1.3 สอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตลอด
หลักสู ตรไม่ต่าํ กว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน
24.1.4 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศกั ดิ์ศรี แห่งปริ ญญานั้น
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24.2 ผูม้ ีสิทธิได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมี
คุณสมบัติดงั นี้
24.2.1 มีคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิได้รับปริ ญญาบัณฑิตตามข้อ 24.1
24.2.2 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดที่เคยเรี ยนและ
ได้สัญลักษณ์ F จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง
24.2.3 สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 – 3.49 และไม่มีรายวิชาใดที่เคยเรี ยนและ
ได้สัญลักษณ์ F จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
24.2.4 มีจาํ นวนหน่วยกิตที่ขอเทียบวิชาเรี ยนและโอนหน่วยกิตไม่เกิน ร้อยละ 20 ของจํานวนหน่วย
กิตตลอดหลักสู ตร
ข้อ 25. การให้เกียรติบตั รแก่ผเู้ รี ยนดี
ให้สาํ นักทะเบียนและประมวลผลเสนอชื่อนักศึกษาที่เรี ยนดี ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเกียรติบตั รเรี ยนดี
ประจําปี ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
25.1 เกียรติบตั รเรี ยนดีโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดตลอดหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับเกียรติบตั ร จะต้องใช้เวลาเรี ยนภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในแผนการศึกษา
โดยไม่นบั รวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้พกั การศึกษา ไม่เคยได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรื อ U ในรายวิชาใด
และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุ ดตลอดหลักสู ตรของแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ตอ้ งมีคุณสมบัติไม่ขดั กับข้อ 24.2.1
25.2 เกียรติบตั รเรี ยนดีประจําปี
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ ได้รับเกียรติบตั รเรี ยนดีประจําปี ต้องลงทะเบียนเรี ยนสองภาคการศึกษาปกติในปี
การศึกษานั้น ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต เว้นแต่ในปี การศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรี ยนตามที่กาํ หนดไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสู ตร ในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ ตอ้ งไม่เคยได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรื อ U ในปี การศึกษานั้น และมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

หมวด 16
บทเฉพาะกาล
ข้อ 26. ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้วย “ระเบียบวิทยาลัยโยนกว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ.
2531 ฉบับแก้ไขปรับปรุ ง พ.ศ. 2547” สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปี การศึกษา 2552 จนกว่า จะสําเร็ จการศึกษา
ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552

(ลงนาม) พลเอก
(ธงชัย เกื้อสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัย

Nation University

- 220 -

คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น
เรื่อง แนวปฏิบตั วิ ่ าด้ วยการสอบ

*************
เพื่อให้การดําเนินการสอบของนักศึกษา เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และมีประสิ ทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 43 (1) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเห็นสมควร
กําหนดแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการสอบ ดังนี้
1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเนชัน่ 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 นถือว่าส่ อทุจริ ตในการสอบ
7. กรณี ที่นกั ศึกษานําตํารา หนังสื อ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ช่วยคิดคํานวณ วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ โทรศัพท์มือถือ
หรื อเครื่ องมือติดต่อสื่ อสารเข้าไปในห้องสอบและใช้ในการสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าทุจริ ตในการสอบ
8. ในระหว่างการสอบ ห้ามนักศึกษาพูดหรื อส่ งสัญญาณกับผูอ้ ื่น ดูหรื อคัดลอกคําตอบจากผูอ้ ื่น หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นดู
หรื อคัดลอกคําตอบของตน หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้สอบถามจากกรรมการคุมสอบ นักศึกษาที่
ฝ่ าฝื นถือว่าทุจริ ตในการสอบ
9. นักศึกษาที่กระทําการอันส่ อทุจริ 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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ตารางแนบท้ายประกาศ เรือ
่ งเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอ ังกฤษ
ศธ.

TOEIC

0 - 110

0 - 110

110 - 250

110 - 250

255 - 400

405 - 600

605 - 780

255 - 400

TOEFL

TOEFL

TOEFL

Paper

CBT

IBT

IELTS

Cambridge

CEFR

Exam

ระด ับ
ึ ษา
การศก

0 - 310

0 - 30

0 - 8

0 - 1.0

310 - 343

33 - 60

9 - 18

1 - 1.5

A1

347 - 393

63 - 90

19 - 29

2.0 - 2.5

A1

ป.6

A2

ม.3
ม.ปลาย

PET

B1
(B1.1)
(IELTS 3.5)
B1
(B1.2)

PET
(IELTS 4.5)

FCE
(IELTS 5.0)
B2
(B2.1)
(IELTS 5.0)

397 - 433

93 - 120

30 - 40

3.0 - 3.5

437 - 473

123 - 150

41 - 52

4.0

405 - 600

PET
(IELTS 3.0)
PET
(IELTS 3.5)

477 - 510

153 - 180

53 - 64

4.5 - 5.0

FCE
(IELTS 5.0)

513 - 547

183 - 210

65 - 78

5.5 - 6.0

FCE

(B2.2)

550 - 587

213 - 240

79 - 95

6.5 - 7.0

CAE

C1

96 - 120

7.5 - 9.0

CPE

C2

605 - 780

785 - 990

785 - 990

590 - 677

243 - 300

TOP
Score

TOP
Score

TOP
Score

TOP
Score

TOP
Score

TOP
Score

990

990

677

300

120

9

TOP
Score

B2

TOP
Level

ป.ตรี
จนท.ป.ตรี
ป.โท/ป.เอก
จนท.ป.โท

อาจารย์
ทั่วไป
อาจารย์
ภาษาอังกฤษ
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