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 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเนช่ันข 
อง 

 มหาวิทยาลัยเนช่ัน  เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก”  ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียน
การสอน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2531  ดําเนินการโดยมูลนิธิโยนก และเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยน
ประเภทจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก  “วิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยโยนก”  

มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดลําปางท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพให้แก่สังคม
ด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้  ท้ังในด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้กับกิจกรรม 
ฝึกฝนให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติหน้าท่ีการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ   บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา”  อีกท้ัง ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  อาทิ  
หอสมุด  หอพักชาย  หญิง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอด
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง)  

 กระท่ัง วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอนุญาตให้ มหาวิทยาลัยโยนก ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จงัหวัด
ลําปาง  เปลี่ยนชือ่เป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น”  จนถึงปัจจุบัน   
 

 

 ปรัชญา  ปณธิาน  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

 ปรัชญา   
            มหาวิทยาลัย มีความเชื่อม่ันว่าคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นข้ึนอยู่กับปัญญา ความรู้ และความเอ้ืออาทร ท่ีมีต่อ
กันระหว่างมวลมนุษย์ชาติ ดังปรัชญาท่ีว่า   “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต”  (Wisdom  Enriches Life)  

       

 ปณิธาณ 
           มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งม่ันในการสร้างสรรค์บัณฑิตท่ีมีทักษะท่ีจําเป็นในช่วงทศวรรษหน้า เพ่ือการ
เป็นประชากรโลก (Global Citizen) ท่ีมีคุณภาพ ด้วยการเรียนการสอนท่ีเน้นผล (Outcome – Based 
Learning) เป็นสําคัญให้การอบรมและฝึกฝนท่ีเน้นวิธี “เรียนกับมืออาชีพ” 
 

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :      - เรียนกับมืออาชีพ                    

   -  บัณฑิตจิตอาสา 
 

 อัตลักษณ์ : (3 Skills) 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ   - ทักษะอาชีพ (Professional Skill) 

  - ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 

   - ทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) 
 
 

แนะนํามหาวิทยาลัยเนชัน่ 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งผลิตบัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ชํานาญวิชาชีพ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม 

ประเทศชาติ พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล  

 พันธกิจ (Mission)  
 มหาวิทยาลัยเนชั่นมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตเชิงสร้างสรรค์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ผลิตผล

งานวิจัย ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายโอนองค์ความรู้ในการบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม ภายใต้แนว
ปฏิบัติตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 วัตถุประสงค์ (Objective)  
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตคุณภาพตามพันธกิจท่ีรองรับการพัฒนา ประเทศและสังคมโลก 
2. เพ่ือสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยท่ีรองรับการบริการด้านวิชาการวิชาชีพแก่สังคม 
3. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถ่ินสู่สากล 

 
 

 ชื่อและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 ชื่อมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ชื่อเต็มภาษาไทย  :  มหาวิทยาลัยเนชั่น 

อักษรย่อภาษาไทย :  มนช. 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Nation University 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ : NTU 
 

 สัญลักษณ์  :   มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

 

 

 
 

สีน้ําเงิน   หมายถึง   ชาติ   

รูปโล่   หมายถึง เกียรติยศศักด์ิศรี 

N  หมายถึง  NATION UNIVERSITY 
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 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น 
1. นายเสริมสิน สมะลาภา นายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายอดิศวร์ หลายชูไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอดิศักด์ิ ลิมปรุ่งพัฒนกจิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายพนา จันทรวิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสุพจน์ เพียรศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสนาะ   ติเยาว์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. ศาสตราจารย์ ดร.กําชัย จงจักรพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นางจีราวรรณ บุญเพ่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสิริชาย ชนานํา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายเอกรินทร์ วิบูลย์ต้ังม่ัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยะธรรม อธิการบดี  
16. นางสาวรุ่งรัตน์  ธนบดีธาดา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น 
1. อธิการบดี  ประธาน 
2. รองอธิการบดี  รองประธาน 
3. คณบดีคณะนิเทศศาสตร ์  กรรมการ 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรรมการ 
5. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
6. คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
7. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดี  กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรรมการ 

10. ผู้อํานวยการงานรับนักศึกษาและสื่อสารองค์กร  กรรมการ 
11. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
12. ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาเนชั่น บางนา  กรรมการ 
13. ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
14. รองคณบดีทุกคณะ (ลําปาง+ศูนย์บางนา) กรรมการ 
15. นางพิมมลพรรณ   ฟูเต็มวงศ์ เลขานุการ 
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หลักสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน 

ระดับปริญญาตรี 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

2. คณะนิเทศศาสตร ์
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

3. คณะบริหารธรุกิจ 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

 

4. คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาวและสุขภาพ 

 

5. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 

ระดับปริญญาโท 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณพิต สาขาการบริหารสุขภาวและสุขภาพ 
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ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2560 

 

ระดับปริญญาตรี                               ภาคเรียนที่ 1/2560 

กิจกรรม / วันหยุดประจําปี กําหนดการ  

 1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา บัดนี้ถึงวันศุกรท์ี่ 4 สิงหาคม 2560 
 2. วันพบอาจารย์ทีป่รึกษา, อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี  วันจันทรท์ี่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 

 3. วันลงทะเบียนเรยีน    วันอังคารที่ 8  - วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 

 4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่(เนชั่นลําปาง) วันจันทรท์ี่ 7 - วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 

 5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่(เนชั่นบางนา)   วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 

 6. วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ  วันจันทรท์ี่ 14 สิงหาคม 2560 

 7. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

 8. วันลงทะเบียนเรยีนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท) วันอังคารที่ 15 - วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 

     วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน   

 9. วันสุดท้ายของการแจ้งเปล่ียนผลการเรียนจากสัญลักษณ์ " I " เป็นระดับคะแนน วันจันทรท์ี่ 28 สิงหาคม 2560 

10. วันไหว้ครู (เนชั่นลําปาง) วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 

11. วันยื่นคําร้องแจ้งสําเร็จการศึกษา วันจันทรท์ี่ 11 กันยายน - วันจันทรท์ี่ 25 กันยายน 2560 
12. วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 

13. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560   

14. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบกลางภาค ให้งานทะเบียนฯ วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 

15. วันงดกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค วันจันทรท์ี่ 2 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 

16. วันสอบกลางภาค    วันจันทรท์ี่ 9 ตุลาคม -  วันจันทรท์ี่16 ตุลาคม 2560 

17. วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 

18. วันหยุดประจําปี วันปิยมหาราช วันจันทรท์ี่ 23 ตุลาคม 2560 

19. วันหยุดประจําปี วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 

20. วันสุดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ยา้ยสาขาวิชา ย้ายคณะ   วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

      วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "    

21. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบปลายภาค ให้งานทะเบียนฯ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
22. วันงดกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค วันจันทรท์ี ่27 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 

23. วันวิชาการ วันเสารท์ี่ 2  ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 

24. วันสุดท้ายของการเรียน  วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 

25. วันสอบปลายภาค   วันจันทรท์ี่ 4 -  วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 

26. วันหยุดประจําปี วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันอังคารที่ 5  ธันวาคม 2560 

27. วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนญู วันจันทรท์ี่ 11 ธันวาคม 2560 

28. วันสอบ English Proficiency Test ;  วันสอบ IT : Computer for Working    วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  

29. วันสอบเทียบความรู้ (เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต) วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560  

30. วันปิดภาคเรียน วันเสารท์ี่ 16 ธันวาคม 2560 

31. วันวิพากษ์ผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี)    วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560  

32. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรยีน      วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 

33. วันประกาศผลการเรียน      วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 
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ระดับปริญญาตรี                                  ภาคเรียนที่ 2/2560 

กิจกรรม / วันหยุดประจําปี กําหนดการ 

 1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา บัดนี้ถึงวันศุกรท์ี่ 29 ธันวาคม 2560 

 2. วันหยุดประจําปี วันขึ้นปีใหม ่ วันจันทรท์ี่ 1 มกราคม 2561 

 3. วันหยุดชดเชย วันส้ินปี วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 

 4. วันพบอาจารย์ทีป่รึกษา , อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี วันอังคารที่ 26  - วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 

 5. วันลงทะเบียนเรยีน วันพุธที่ 3 - วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 

 6. วันเปิดภาคเรียน วันจันทรท์ี่ 8 มกราคม 2561 

 7. วันลงทะเบียนเรยีนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท) วันจันทรท์ี่ 8 มกราคม - วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 
     วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน   

 8. วันสุดท้ายของการแจ้งเปล่ียนผลการเรียนจากสัญลักษณ์ " I " เป็นระดับคะแนน      วันจันทร์ที ่22 มกราคม 2561 

 9. วันยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา วันจันทรท์ี่ 29 มกราคม - วันจันทรท์ี ่12 กุมภาพันธ์ 2561 

10. วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2561 

11. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ    วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

12. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบกลางภาค ให้งานทะเบียนฯ    วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

13. วันงดกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค วันจันทรท์ี่ 26 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที ่4 มีนาคม 2561 

14. วันหยุดประจําปี  วันมาฆบูชา   วันจันทร์ที่ 1 มนีาคม 2561 

15. วันสอบกลางภาค วันจันทรท์ี่ 5 -  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 

16. วันสุดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ยา้ยสาขาวิชา  ย้ายคณะ  วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 
      วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "   

17. วันหยุดประจําปี วันจักรี วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 

18. วันหยุดประจําปี วันสงกรานต์ วันจันทรท์ี ่13 เมษายน 2561 

19. วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ วันจันทรท์ี่ 16 - วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 

20. วันปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา   วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 
     วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบปลายภาค ให้งานทะเบียนฯ   

21. วันงดกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค วันจันทรท์ี่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 

22. วันสุดท้ายของการเรียน  วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 

23. วันสอบปลายภาค วันจันทรท์ี่ 30 เมษายน - วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 

25. วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล วันจันทรท์ี่ 7 พฤษภาคม 2561 

25. วันสอบ English Proficiency Test ; วันสอบ IT : Computer for Working วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  

26. วันสอบเทียบความรู ้(เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต) วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561  
27. วันหยุดประจําปี วันพืชมงคล 
     วันปิดภาคเรยีน 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 
 

28. วันวิพากษ์ผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี) วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561  

29. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรยีน วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 

30. วันประกาศผลการเรียน วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 

31. วันหยุดประจําปี วันวิสาขบูชา  วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 
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ระดับปริญญาตรี                                   ภาคฤดูรอ้น/2560 

กิจกรรม / วันหยุดประจําปี กําหนดการ 

 1. วันพบอาจารย์ทีป่รึกษา, อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี วันพุธที่ 30 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 

 2. วันลงทะเบียนเรยีน วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม - วันศุกร์ที ่1 มิถนุายน 2561 

 3. วันเปิดภาคเรียน วันจันทรท์ี่ 4 มิถุนายน 2561 

 4. วันลงทะเบียนเรยีนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)        วันจันทร์ที่ 4 - วันอังคารที่ 6 มิถนุายน 2561 
     วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน   

 5. วันยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา วันจันทรท์ี่ 18 มิถนุายน - วันจันทรท์ี่ 2 กรกฎาคม 2561 

 6. วันงดกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค วันจันทรท์ี่ 25 มิถนุายน - วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 

 7. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบกลางภาค ให้งานทะเบียนฯ  วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 

 8. วันสอบกลางภาค วันจันทรท์ี่ 2  - วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 

 9. วันสุดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ยา้ยสาขาวิชา ย้ายคณะ     วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 

      วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "   

10. วันสุดท้ายของการส่งต้นฉบับชุดข้อสอบปลายภาค ให้งานทะเบียนฯ  วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 

11. วันงดกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค  วันจันทรท์ี่ 23  - วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 

12. วันหยุดประจําปี วันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 

13. วันสุดท้ายของการเรียน วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 

14. วันหยุดชดเชย วันเขา้พรรษา วันจันทรท์ี่ 30 กรกฎาคม 2561 

15. วันสอบปลายภาค วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม - วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 

16. วันปิดภาคเรียน               วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 

17. วันวิพากษ์ผลการเรียน (อธิการบดีและคณบดี)                     วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  

18. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรยีน                   วันจันทรท์ี่ 6 สิงหาคม 2561 

19. วันประกาศผลการเรียน   วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 

    

  งานทะเบียนและประมวลผล  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา  2560 

ระดับปริญญาโท  

กิจกรรม / วันหยุดประจําปี กําหนดการ  

 1. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รหัส 60)  บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

 2. วันพบอาจารย์ทีป่รึกษา , อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี เพื่อลงทะเบียน ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม - วันเสาร์ที ่19 สิงหาคม 2560 

 3. วันลงทะเบียนเรยีน รหัส 60  ครั้งที่ 1   วันอังคารที่ 15 สิงหาคม - วันเสาร์ที ่19 สิงหาคม 2560 

 4. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่     วันเสารท์ี่ 19 สิงหาคม 2560 

 5. วันเปิดภาคเรียน รหัส 60 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 

 6. วันยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา (รหสั 59) วันจันทรท์ี่ 4 - วันจันทรท์ี่ 18 กันยายน 2560 

 7. วันหยุดประจําปี วันปิยมหาราช วันจันทรท์ี่ 23 ตุลาคม 2560 

 8. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรยีน (รหัส59)    วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

 9. วันวิชาการ  วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม - วันอาทิตยที่ 3 ธันวาคม 2560 

10. วันหยุดประจําปี วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 วันอังคารที่ 5  ธันวาคม 2560 

11. วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนญู วันจันทรท์ี่ 11 ธันวาคม 2560 

12. วันประกาศผลการเรียน (รหัส 59)   วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 

13. วันพบอาจารย์ทีป่รึกษา, อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี เพื่อลงทะเบียน ครั้งที่ 2 วันเสารท์ี่ 16  - วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 

14.. วันหยุดประจําปี วันขึ้นปีใหม ่ วันจันทรท์ี่ 1 มกราคม 2561 

15. วันหยุดชดเชย วันส้ินปี วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 

16. วันลงทะเบียนเรยีน รหัส 60 ครั้งที่ 2   วันอังคารที่ 2 - วันจันทรท์ี่ 15 มกราคม 2561 

17. วันลงทะเบียนเรยีนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)    วันอังคารที่ 16 - วันจันทรท์ี่ 22 มกราคม 2561 

18. วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา        วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 

     วันสุดท้ายของการส่งผลการเรยีน  ครั้งที่ 1 (รหัส 60)   

19. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ        วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 

20. วันหยุดประจําปี วันจักรี วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 

21. วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "       วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 

22. วันหยุดประจําปี วันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 

23. วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ วันจันทรท์ี่ 16 - วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 

24. วันพบอาจารย์ทีป่รึกษา, อาจารย์ผู้สอน และคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนครั้งที่ 3 วันเสารท์ี่ 16  - วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 

25. วันลงทะเบียนเรยีน ครั้งที่ 3  รหัส 60 วันอาทิตย์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 

26. วันลงทะเบียนเรยีนช้ากว่ากําหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)  วันจันทรท์ี่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 

27. วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 

28. วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ       วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

29. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรยีน ครั้งที่ 2 (รหัส 60)     วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 

30. วันยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา (รหัส 60)     วันจันทร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 

31. วันสุดท้ายของการส่งผลการเรยีน (รหัส 60)     วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

32. วันประกาศผลการเรียน (รหัส 60)     วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 
    

  งานทะเบียนและประมวลผล  วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
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  1. การลงทะเบียนเรียน  
 มหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน ยกเว้น นักศึกษาใหม่ในภาคเรียนแรกเข้าศึกษาในการ
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.  การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด 
จะมีค่าใช้จ่ายจากการไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาท่ีกําหนด วันละ  200  บาท 

2.  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยอาจารย์
ท่ีปรึกษาต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการลงทะเบียนเรียน 

3. ถ้ารายวิชาใดท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ซ่ึงได้กําหนดไว้ในหลักสูตร 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรยีนและสอบวิชาบังคับก่อนให้ผ่าน  (หรือได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธ์ิ
ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้) 

4. วิชาใดท่ีได้รับอักษร  I  หรือ  P  นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซํ้าอีก 
5. จํานวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ในแต่ละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี  1  และที่  2  
1.1 นักศึกษาปกติ  ลงทะเบียนไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
  (ยกเว้นรายวิชา  ฝึกงาน พลานามัย บรรณรักษ์ศาสตร์ และการเตรียมการเพ่ืออนาคต) 
1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ์  ลงทะเบียนเรียนไม่ตํ่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

ภาคเรียนฤดูร้อน 
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 ท้ังนี้นักศึกษาอาจย่ืนคําร้องขออนุมัติต่อคณบดี เพ่ือลงทะเบียนเรียนมากกว่าท่ีกําหนดไว้ได้ 

 6. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ได้ต่อเม่ือ นักศึกษาได้ชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมท้ังย่ืนหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย 
 7. นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาพิเศษ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้ ถ้าอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้า
สาขาวิชาท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ย่ืนหลักฐานต่องานทะเบียนฯ ท้ังนี้นักศึกษาต้อง
ชําระค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมในรายวิชานั้น ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผลการเรียนท่ีได้จะบันทึกเป็นตัวอักษร 
“V” 

 ข้อแนะนาํในการลงทะเบียน 

1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในคู่มือการศึกษาในแต่ละหลักสูตร และให้พบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทุกคร้ังก่อนการลงทะเบียน 

2.  ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ของรายวิชาท่ีต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่ให้มีเวลาเรียนเวลาสอบตรงกัน 
3. ให้นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกคร้ังก่อนการลงทะเบียนเรียน หรือเข้าชั้นเรียน 
 
 
 
 

งานทะเบียนและประมวลผลท่ีนักศึกษาควรรู ้
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 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

1. รับเอกสารการลงทะเบียนเรียนท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา  
      (บัตรลงทะเบียนเรียน (มนช.5), ตารางเรียน, ใบแสดงผลการศกึษา) 

2. พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
3. ย่ืนบัตรลงทะเบียนเรียนต่องานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือบันทึกข้อมูล 
4. ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
หมายเหตุ:  นักศึกษาจะต้องดําเนินการให้ครบทุกข้ันตอน มิฉะนั้น จะถือว่าการดําเนินการนั้น ๆ   ไม่สมบูรณ ์

ท้ังนี้ กําหนดการและข้ันตอนเกี่ยวกับวันลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยในแต่ละคร้ัง 
 

  2. การขอเพิ่มวิชาเรียน 
1. ให้ดําเนินการขอเพ่ิมรายวิชาเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาการขอเพ่ิม – 

ขอลดวิชาเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2. จํานวนหน่วยกิต ท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ิม เม่ือรวมกับจํานวนหน่วยกิตเดิมท่ีลงไว้แล้ว จะต้องไม่เกิน

จํานวนหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากเกนิกําหนดจะถือว่าวิชาท่ีลงทะเบียนภายหลังเป็นโมฆะ 
 

  3. การขอลดวิชาเรียน 
1.  ให้ดําเนินการขอลดรายวิชาเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาการขอเพิ่ม – 

ขอลดวิชาเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา (รายวิชาท่ีขอลดนั้น จะไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา
และได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

2. จํานวนหน่วยกิตท่ีขอลดวิชา เม่ือหักกับหน่วยกิตเดิมท่ีลงไว้แล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าจํานวนหน่วยกิตท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนด  

 ขั้นตอนการขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรยีน 

1.  รับแบบฟอร์มบัตรขอเพิ่มวิชาเรียน (มนช.6) / บัตรขอลดวิชาเรียน (มนช.7) ท่ีงานทะเบียนฯ 
2.  พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
3.  ย่ืนบัตรขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนต่องานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกข้อมูล 
4.  ย่ืนบัตรขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนท่ีผ่านการบันทึกข้อมูลแล้ว ต่องานการเงิน เพ่ือชําระเงิน 
 

หมายเหตุ:  นักศึกษาจะต้องติดต่อขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนให้ครบทุกข้ันตอน  ภายใน  1  วัน                     
                มิฉะนั้น การขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนคร้ังนี้จะถือเป็นโฆษะ 

 

  4. การขอเพิกถอนรายวิชา 
1.  กระทําได้ก่อนสอบปลายภาค 4 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ  และ ก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ 

สําหรับภาคฤดูร้อน  โดยจะบันทึกสัญลักษณ์ “W” ของรายวิชาท่ีขอเพิกถอนนั้นในรายงานผลการศึกษา 
2.  กรณีขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
      2.1  กรณีนักศึกษาไม่เจ็บป่วย จะต้องทําคําร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ถ้าไม่ได้รับอนุมัติ

นักศึกษาต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป การขอเพิกถอนในกรณีนี้ ต้องกระทําก่อนการสอบปลายภาค 
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      2.2  กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยในวันท่ีมีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์มา
แสดงเป็นหลักฐานและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

     2.3  กรณีนักศึกษาเข้าชั้นเรียนน้อยกว่าร้อยละ 20  ของเวลาเรียนท้ังหมด ให้คณบดีอนุมัติการเพิกถอนได้ 
โดยการร้องขอของอาจารย์ผู้สอนและความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา ท้ังนี้ต้องกระทําก่อนการสอบปลายภาค 

     2.4 จํานวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนหลังจากการขอเพิกถอนรายวิชาแล้ว ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต และหรือ ในกรณีขอเพิกถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
และคณบดีก่อน 

 ขั้นตอนการขอเพิกถอนวิชาเรียน 
1.  รับแบบฟอร์มใบขอเพิกถอนวิชาเรียน (มนช.11) ท่ีงานทะเบียนฯ 
2.  พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
3.  ย่ืนบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนต่องานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกข้อมูล 
4.  ย่ืนบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนท่ีผ่านการบันทึกข้อมูลแล้ว ต่องานบัญชีการเงินฯ เพ่ือชําระเงิน 
 

 
 

  งานเก่ียวกับตารางเรียนตารางสอบ 

 ตารางเรียน 
มหาวิทยาลัยจัดการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรยีนท่ี 1 และ ภาคเรียนท่ี 2 

โดยแต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 15 สัปดาห์ และภาคเรียนฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 8 
สัปดาห์ มหาวิทยาลัยจะประกาศตารางเรียนตารางสอบเป็นภาค ๆ ไป 

 ประกาศตารางเรียน จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ วิชา วัน เวลา และสถานที่ ท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาน้ันๆ 
ซ่ึงประกอบด้วย 

1. รหัสวิชา 
2. SEC.  หมายถึง กลุ่มท่ีเรียน ในแต่ละรหัสวิชา 
3. คณะ / สาขาวิชาท่ีกําหนดให้ลงทะเบียน 
4. วันท่ีเรียน  อักษรย่อของวันเรียน เช่น  M  =  Monday  (วันจันทร์) 
5. เลขท่ีห้องของอาคารเรียน 
6. วันสอบ  วันสอบท่ีระบุในตารางเรียนจะระบุเป็น ตัวเลข / ตัวเลข  โดย 

 ตัวเลขแรก แสดงถึง  วันท่ีของการสอบ  (1 ใน 7 วัน)  มีระยะเวลา 7  วัน 
 ตัวเลขท่ีสอง  แสดงถึง  ช่วงของการสอบ  (1 ใน 3 ช่วง) ในแต่ละวันแบ่งเป็น 3 ช่วง  คือ  
                        ช่วงท่ี 1   08.00 – 11.00 น.   
   ช่วงท่ี 2   11.30 – 14.30 น.   
   ช่วงท่ี 3  15.00 – 18.00 น. 

7. อาจารย์ผู้สอน วิชาในกลุ่มนั้น ๆ 
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 ตารางสอบ 
ในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการเรียนการสอบกลางภาค และปลายภาค รายละเอยีดการสอบ 

เป็นไปตามประกาศตารางสอบของมหาวิทยาลัย เป็นคร้ัง ๆ ไป 
ประกาศตารางสอบ จะระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับ วิชา วัน เวลา และสถานที่ อาจารย์ผู้คุมสอบ ในการสอบแต่

ละคร้ัง ซ่ึงประกอบด้วย 
1. รหัสวิชา และชื่อวิชา 
2. วัน เวลา และห้องสอบ 
3. กลุ่มนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 
4. อาจารย์ผู้คุมสอบ 

นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีกําหนดทุกคร้ัง กรณีท่ีนักศึกษามีความจําเป็นหรือเหตุ
สุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบในวัน เวลา ดังกล่าวได้ ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจําวิชา 

 
 

กรณีที่นักศึกษากระทําผิดระเบียบการสอบ 
         1. นักศึกษาท่ีกระทําผิดการสอบกลางภาค หรือ การสอบปลายภาค  ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาโทษการทุจริต
ในการสอบ เห็นว่านักศึกษามีเจตนาในการทุจริตในการสอบจริง ให้ลงโทษนักศึกษาผู้กระทําผิดโดยตัดสิทธิสอบ และ
บันทึกอักษร F ในวิชาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ และให้งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้ทราบว่าในวิชา
ดังกล่าวมีนักศึกษาทุจริตในการสอบ ส่วนวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นวิชาท่ียังไม่ได้สอบ ก็ให้
ดําเนินการสอบโดยปกติ และให้ได้ผลการสอบตามท่ีได้จริง 

  2. ให้อธิการบดีสั่งพักการศึกษาผู้กระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเป็นอย่างน้อย การสั่งการศึกษาให้เร่ิมในภาค
การศึกษาถัดไป หากภาคท่ีถัดจากภาคการศึกษาท่ีกระทําผิดเป็นภาคเรียนฤดูร้อน ให้สั่งพักภาคฤดูร้อนรวมไปด้วย โดย
ให้นับเฉพาะภาคการศึกษาภาคปกติ ในการคิดสภาพนักศึกษา และระยะเวลาการศึกษา เม่ือนักศึกษาจะกลับเข้ามา
ศึกษาตามปกติ จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพให้ครบถ้วน 

   3. ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตข้ันร้ายแรง ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นนกัศึกษา 

 
การบันทึกผลการเรียน และการประมวลผล 

 การบันทึกผลการเรียน 
 การบันทึกผลการเรียน   งานทะเบียนฯ  จะบันทึกตามแบบรายงานผลการเรียนประจําวิชาท่ีผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสอบไล่ประจําคณะ ดังนี้ 
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แต้มคะแนนในแต่ละผลการเรียน 
ผลการเรียน ความหมาย แต้มคะแนน 

   A ดีเย่ียม(Excellent) 4.0 
   B+ ดีมาก(Very Good) 3.5 

   B ดี (Good)   3.0 

   C+ ดีพอใช้(Fairly  Good) 2.5 

   C พอใช้ (Fair) 2.0 

   D+ อ่อน (Poor) 1.5 

   D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

   F ตก (Fail) 0.0 
W ขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุมัติ  และไม่ได้รับหน่วยกิต (Withdraw) - 

P ยังไม่มีการวัดผล เนื่องจากยังมีการเรียนการสอนอยู่ (In-Progress) - 

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete) - 

V การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นในฐานะผู้เข้าร่วมฟังเป็นพิเศษ โดยไม่มีหน่วยกิต
และการวัดผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Visitor) 

- 

S การเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านในวิชานั้น (Satisfactory) - 

U การเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานั้น(Unsatisfactory) - 

CS หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) - 

CE หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน(Credits from Exam) - 

CT หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา (Credits  from Training) 

- 

CP หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  ( Credits from Portfolio) - 

หมายเหตุ: นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเป็น   I จะต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพ่ือดําเนินการแก้  I  ให้แล้วเสร็จภายใน      
2  สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป  หากพ้นกําหนดนี้ จะเปลี่ยนสัญลักษณ์  I  เป็น F  โดยอัตโนมัติ 

 

 การประมวลผลการศึกษา 
1.  การประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน จะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 
2.  การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average)  คํานวณโดยใช้ผลรวมของผลคูณระหว่าง
หน่วยกิต กับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารด้วยผลรวมของหน่วยกิตทุกรายวิชา
ท่ีศึกษาในภาคนั้น 

2.2  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) คํานวณโดยใช้ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิต กับแต้มระดับคะแนน ของแต่ละรายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมด หารด้วยผลรวมของหน่วยกิต ของ
รายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมด  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง ให้คิดทุกคร้ัง 

2.3 การคํานวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะใช้จุดทศนิยมสองตําแหน่งโดยปัด
เศษท้ิงไปในทุกกรณี 
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   ตัวอย่าง วธิีการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค 
ภาคเรียนท่ี 1 

วิชา หน่วยกิต ผลการเรียน แต้มคะแนน ผลคูณแต้มคะแนน 
COMM 101 3 A 4.00 12.00 
COMM 102 3 B+ 3.50 10.50 
ENCO 101 3 B 3.00 9.00 
ECON 100 2 C 2.00 4.00 
BUSI 101 3 C+ 2.50 7.50 
CIVI 100 2 D 1.00 2.00 
LEAC 100 1 C 2.00 2.00 
TAPS 100 2 F 0.00 0.00 

รวม 19   47.00 

     หมายเหตุ : วิชาท่ีมีผลการเรียนเป็น  P, W  หรือ  U จะไม่นํามานับรวมหน่วยกิต และจะไม่นํามาคํานวณ 
 

แต้มระดับคะแนนประจําภาค  =   ผลรวมผลคูณแต้มคะแนน หาร จํานวนหน่วยกิตรวม 
 GPA = 47  หารด้วย  19       
  = 2.47 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

วิชา หน่วยกิต ผลการเรียน แต้มคะแนน ผลคูณแต้มคะแนน 
COMM 103 3 C 2.00 6.00 
COMM 104 3   D+ 1.50 4.50 
ENCO 102 3 D 1.00 3.00 
LAWS 102 2 F 0.00 0.00 
MATH 100 2 B 3.00 6.00 
SCIE 100 2 A 4.00 8.00 
SOCU 100 2  B+ 3.50 7.00 

รวม 17   34.50 

     หมายเหตุ : วิชาท่ีมีผลการเรียนเป็น  P, W  หรือ  U จะไม่นํามานับรวมหน่วยกิต และจะไม่นํามาคํานวณ 
 

แต้มระดับคะแนนประจําภาค  =  ผลรวมผลคูณแต้มคะแนน หาร จํานวนหน่วยกิตรวม  
 GPA = 34.50  หารด้วย  17          
  = 2.02 

 

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม = ผลรวมผลคูณแต้มคะแนนของทุกภาคเรียน หาร  จํานวนหน่วยกิตรวมท้ังหมด 
                    CGPA = (47 + 34.50 ) หารด้วย (19 + 17)  หรือ 81.50   หารด้วย 36     
 =  2.26 
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 การแจ้งผลการเรียน 
 งานทะเบียนฯ จะแจ้งผลการเรียนหลังจากที่มีการประมวลผลการศึกษาประจําภาคเสร็จสิ้น  โดยจะ
พิมพ์ใบรายงานผลการเรียนประจําภาคเรียน (Grade Report) มี 2 ชุด  ชุดท่ี 1 ส่งให้กับผู้ปกครองตามที่อยู่ท่ี
นักศึกษาแจ้งไว้  และชุดท่ี 2 พิมพ์แจกให้กับนักศึกษา โดยติดต่อรับได้ ท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 การพ้นสภาพนักศึกษา 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ด้วยเหตุต่อไปน้ี 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
4. มีผลการเรียนอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปน้ี  

4.1 ได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 1.50  ยกเว้น ภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
4.2 ได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า 1.75  ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยเร่ิมนับจากภาคการศึกษา

ท่ีสองท่ีเข้าศึกษาเป็นต้นไป 
5.  ไม่สามารถเรียนสําเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดท่ีกําหนดในหลักสูตร นับต้ังแต่ภาคแรกท่ี

ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ 
 6.  เรียนครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญา   
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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 คณะนิเทศศาสตร ์

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

 คณะบริหารธุรกิจ   
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 

 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                         

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาวะและสุขภาพ 
 

 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์   

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 

 
  

 
 
 
 

 

หลักสตูรระดับปริญญาตรี 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Faculty of Information Technologe 
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ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Computer Science 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ชื่อย่อ   : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Computer Science) 
ชื่อย่อ   :  B.S. (Computer Science) 

ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา 

“ปัญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”  (Wisdom  Enriches Life) 
คุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นข้ึนอยู่กับ “ปัญญา ความรู้ และความเอ้ืออาทรท่ีมีต่อกันระหว่างมวลมนุษยชาติ” 

ความสําคัญ 
  จากสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งม่ันในการสร้างสรรค์บัณฑิตท่ีมีทักษะด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนการสอนท่ีเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Learning) ผ่านการอบรมและ
ฝึกฝนจากมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรคุณภาพของโลกท่ี
สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติจริงได้อย่างเหมาะสม

2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับดี
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
5. มีความสามารถในการเป็นผู้นํา ผู้ตาม และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และมีจิตอาสา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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 เอกลักษณ์ของหลักสูตร 
“เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง” (Work-based Learning)  

การเรียนการสอนท่ีเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการบริหารจัดการองค์กรโดยการลงมือ
ปฏิบัติจริง 

 

 โครงสร้างหลกัสูตร 
 

โครงสร้างหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คุณวุฒิ (มคอ.1) 

พ.ศ. 2552 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป     
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 
1.3 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

30 30 
10 
12 
6 
2 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     
 2.1 วิชาแกน 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
- กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

2.3 วิชาเอกเลอืก                                    
แผนที ่1  

- วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
- กลุ่มวิชาชีพเลือก  

แผนที ่2 
- วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาแบบฝึกงาน 
  (ต่อรายวิชาไม่เกิน 3 หน่วยกิต (0-3 หน่วยกิต)) 
- กลุ่มวิชาชีพเลือก  

36 
12 
36 

3 
6 

12 
12 
3 

- 
 

6-9 

 
 

0-3 

 97 
 15 
 66 

9 
18 
21 
15 
3 

16 
 

7 
9 

 
4 

 
12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 6 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 133 
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   รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์(Civilizations and History of Art) 2(2- 0-4) 
2. ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 
3. LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 
4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 2(2-0-4) 
5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 
2(2-0-4) 

 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 
1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 
2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 
3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 
4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 
5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
6. THAC 102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
7. THAC 201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3  (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
8. THAC 202  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
9. ASEN 101   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1  (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

10. ASEN 102   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2  (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 
   

 

** เง่ือนไข 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) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์
ท่ีปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

-  การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได้ 
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1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6  หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  (Mathematical  in daily) 2(2-0-4) 
2. SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนทศ  (Media and Information Technology) 2(2-0-4) 

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม  2  หน่วยกิต 
1. LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
2. LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

 
 

หมายเหตุ :    1. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ได้แก่  
  1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
  1.2 กลุ่มวิชาภาษา 
2. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency)  ได้แก่  
  2.1 สังคมและวัฒนธรรม  
  2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์  

3. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Professional competency) ได้แก่  
  3.1 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา 

4. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านจิตอาสา ได้แก่  
  4.1 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
  4.2 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 

 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ   97  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) วิชาแกน  15  หน่วยกิต 

1. CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล  (Digital Logic) 3(3-0-6) 
2. MATH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (Calculus and Analytic Geometry I) 3(3-0-6) 
3. MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 (Calculus and Analytic Geometry II) 3(3-0-6) 
4. MATH 201 คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics) 3(3-0-6) 

5. STAT 201 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร ์ (Statistics for Scientists) 3(3-0-6) 
 

2) วิชาเฉพาะด้าน  66  หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     9    หน่วยกิต 

 

1. CPSC 311 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร   
(Management of Information Systems in Organization) 

3(3-0-6) 

2. CPSC 312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  (Systems Analysis and Design) 3(3-0-6) 
3. CPSC 313 กฎหมาย และจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

(Laws and Ethics for Computer Professionals) 
3(3-0-6) 
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2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์      18   หน่วยกิต 
1. CPSC 221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Software Engineering) 3(3-0-6) 
2. CPSC 321 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction3(3-0-6) 
3. CPSC 322 ระบบฐานข้อมูล  (Database Systems) 3(3-0-6) 
4. CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  (Computer Science Project I) 3(0-6-3) 
5. CPSC 421 ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence) 3(2-2-5) 
6. CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   (Computer Science Project II) 3(0-6-3) 

 

2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟต์แวร   21   หน่วยกิต 
1. CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5) 
2. CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  (Computer Programming I) 3(2-2-5) 
3. CPSC 231 โครงสร้างข้อมูล  (Data Structures) 3(3-0-6) 
4. CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  (Computer Programming II) 3(2-2-5) 
5. CPSC 233 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ 

(Object-Oriented Software Development) 
3(2-2-6) 

6. CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website Design and Development) 3(2-2-5) 
7. CPSC 431  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 

(Mobile Programming Development) 
3(2-2-5) 

 

2.4) กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ      15   หน่วยกิต 

1. CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 3(2-2-5) 
2. CPSC 242 การวิเคราะห์และออกแบบข้ันตอนวิธี  (Analysis and Design of Algorithms) 3(2-2-5) 
3. CPSC 341 การสื่อสารข้อมูล  (Data Communication) 3(2-2-5) 
4. CPSC 342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Computer Networks) 3(2-2-5) 
5. CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  (Computer Graphics) 3(2-2-5) 

 

2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3  หน่วยกิต 

1. CPSC 251 
 

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
(Computer Architectures and Organizations) 

3(2-2-5) 

 
3) วิชาเอกเลอืก   16  หนว่ยกิต     นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนแผนใดแผนหน่ึงจาก 2 แผน น้ี 

แผนท่ี 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

1. CPSC 491 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
(Preparation for Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

2. CPSC 492 สหกิจศึกษา  (Cooperative Education) 6(0-40-0) 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน 9 หน่วยกิต 
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แผนท่ี 2 การศึกษาแบบฝึกงาน 

1. CPSC 291 การฝึกงานวิชาชพี 1  (Career Training I) 2(0-12-0) 
2. CPSC 391 การฝึกงานวิชาชพี 2  (Career Training II) 2(0-12-0) 

 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวน  12  หน่วยกิต 
 

โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือก ต่อไปน้ี 

1. CPSC 461 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และดีไซน์แพทเทิร์น 3(2-2-5) 
  (Object-Oriented Programming and Design Patterns) 

2. CPSC 462  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  (Java Programming) 3(2-2-5) 
3. CPSC 463 ความฉลาดทางธุรกิจ  (Business Intelligence) 3(2-2-5) 
4. CPSC 464 เทคโนโลยีการประมวผลแบบกลุ่มเมฆ 

(Cloud Computing and Technologies) 
3(2-2-5) 
 

5. CPSC 465 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์  (Software Project Management) 3(3-0-6) 
6. CPSC 466 การทําเหมืองข้อมูล  (Data Mining) 3(3-0-6) 
7. CPSC 467 การจัดการเครือข่าย  (Network Management) 3(3-0-6) 
8. CPSC 468 การจัดการความม่ันคงของคอมพิวเตอร์  

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

9. CPSC 471 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  
(Selected Topic in Computer Sciences) 

3(3-0-6) 

10. CPSC 482 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer Science Seminar) 3(3-0-6) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใด ๆ อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ท่ีเปิดสอนในคณะหรือเปิดสอนในคณะอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่
วิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ/หรือหัวหน้าสาขา 

 

 
 

 
 
 

 
แผนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ   แผนท่ี 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

 แผนท่ี 2 การศึกษาแบบฝึกงาน 
แผนการศึกษาในชั้นปีท่ี 1 ของท้ัง 2 แผนการศึกษา ใช้แผนการศึกษาเดียวกัน โดยมีความแตกต่างกันต้ังแต่

ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 เป็นต้นไป 
 
 

  :   เงื่อนไขการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข) 
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง หลักเกณฑ์การทดสอบ 

IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
แผนที ่1   การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

 ช้ันปีท่ี  1    ภาคเรียนท่ี 1   ช้ันปีท่ี  1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล 3 
CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 
LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3 
LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 2 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 SOUC 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    
XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 1 3    

 รวม 20  รวม 17 
     

 ช้ันปีท่ี  2    ภาคเรียนท่ี 1   ช้ันปีท่ี  2    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 231 โครงสร้างข้อมูล 3 CPSC 221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 
CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2   3 CPSC 233 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ 3 
CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ 3 CPSC 242 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 3 
CPSC 251 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3 ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3 
ENCO 201 
หรือ  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 
หรือ 

3 หรือ 
ASEN 102 

หรือ 
ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2 

 

ASEN 101 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1  MATH 201 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 
MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3 XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 2 3 
TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 2    

 รวม 20  รวม 18 
 

 ช้ันปีท่ี  3    ภาคเรียนท่ี 1   ช้ันปีท่ี  3    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 311 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3 CPSC 312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 
CPSC 321 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3 CPSC 313 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
3 

CPSC 322 ระบบฐานข้อมูล   3   
CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3 CPSC 342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 
CPSC 341 การสื่อสารข้อมูล 3 CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 
XXXX ……… วิชาเอกเลือก 1 3 CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3 
COMP 300 คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน  XXXX ……… วิชาเอกเลือก 2 3 

 รวม 18   รวม 18 
หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านหลักเกณฑ์การทดสอบ IT Examination: Computer for working ในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ต้องลงทะเบียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (COMP 300) โดยไม่นับหน่วยกิตในภาคเรียนถัดไปจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

 

 ช้ันปีท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 1   ช้ันปีท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 421 ปัญญาประดิษฐ์ 3 CPSC 492 สหกิจศึกษา 6 
CPSC 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3     
CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3    
CPSC 491 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1    
STAT 201 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 3    
XXXX ……… วิชาเอกเลือก 3 3    

 รวม 16  รวม 6 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
แผนท่ี 2   การศึกษาแบบฝึกงาน 

 ช้ันปีท่ี  1    ภาคเรียนท่ี 1   ช้ันปีท่ี  1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล 3 
CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 
LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3 
LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 2 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 SOUC 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    
XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 1 3    

 รวม 20  รวม 17 
     

 ช้ันปีท่ี  2    ภาคเรียนท่ี 1   ช้ันปีท่ี  2    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 231 โครงสร้างข้อมูล 3 CPSC 221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 
CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2   3 CPSC 233 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ 3 
CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ 3 CPSC 242 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี 3 
CPSC 251 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3 CPSC 291 การฝึกงานวิชาชีพ 1 2 
ENCO 201 
หรือ  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 
หรือ 

3 ENCO 202 
หรือ  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 
หรือ 

3 

ASEN 101 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1  ASEN 102 ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2  
MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3 MATH 201 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 
TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 2 XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 20  รวม 20 
 
 
 

 ช้ันปีท่ี  3    ภาคเรียนท่ี 1   ช้ันปีท่ี  3    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 311 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3 CPSC 312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 
CPSC 321 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3 CPSC 313 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบฯ 3 
CPSC 322 ระบบฐานข้อมูล   3 CPSC 342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 
CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3 CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 
CPSC 341 การสื่อสารข้อมูล 3 CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3 
XXXX …… วิชาเอกเลือก 1 3 CPSC 391 การฝึกงานวิชาชีพ 2 2 
COMP 300 คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน  XXXX …… วิชาเอกเลือก 2 3 

 รวม 18   รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช้ันปีท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 1   ช้ันปีท่ี  4    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 421 ปัญญาประดิษฐ์ 3 - - - 
CPSC 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3     
CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3    
STAT 201 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 3    
XXXX ……… วิชาเอกเลือก 3 3    
XXXX ……… วิชาเอกเลือก 4 3    

 รวม 18    

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านหลักเกณฑ์การทดสอบ  IT Examination: 
Computer for working ในช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ต้องลงทะเบียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (COMP 300) โดยไม่นับหน่วยกิตในภาคเรียนถัดไป
จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

หมายเหตุ :  กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ 2  
(CPSC 391)  ต้องฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่น้อยกวา่ 200 ช่ัวโมง 

หมายเหต ุ:  กรณีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ 1  
(CPSC 291)  ต้องฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่น้อยกวา่ 200 ช่ัวโมง 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จํานวน  10  หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์  (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                    ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารย
ธรรมสมัยโบราณ  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    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Economics  in  Daily  Life) 2(2-0-4) 
        ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์  อุปทาน และ
ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้าน
ตลาดทุน  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   กฎหมายท่ัวไป  (General Laws) 2(2-0-4) 
                   ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแต่ละประเภท  การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่ง 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 สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
                    The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 
culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การส่ือสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เคร่ืองมือในการสื่อสาร การคิด และการ
แก้ไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  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.        

คําอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   จํานวน 12  หน่วยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I) 3(2-2-5) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    Elementary structure and grammar.  listening, speaking, reading and writing basic 
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   (English for Communication II) 3(2-2-5) 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ  
                    Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in 
communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages. 
 

ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   (English for Communication III) 3(2-2-5)  
                   โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  โดยให้ประสานสัมพันธ์กันท้ัง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซ้อนย่ิงข้ึน 
                    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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4   (English for Communication IV) 3(2-2-5)  
                    ศัพท์ สํานวนท่ีใช้ในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 
                    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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1   (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
                   อักษรไทย ระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  
                   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   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2   (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3   (Thai Language for Communication III)  3(2-2-5) 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและ
การฟังโดยเน้นการเก็บใจความสําคัญ ฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ 
 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4   (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    Thai usage for communication and presentation in academic and business areas; 
four-skill practice focused on appropriate and effective communication in careers. 
 
ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1   (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 
 เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือกลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/
ญี่ปุ่น/เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบื้องต้น การฟัง การพูด   
การอ่าน และการเขียน  ศัพท์และสํานวนในชีวิตประจาํวัน 

Grammar and basic sentence patterns at a basic level. Listening, speaking, reading 
and writing. Vocabulary and expressions in daily life. 

 
ASEN 102   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2   (ASEAN Language for Communication II)   3(2-2-5) 
 เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/
ญี่ปุ่น/เกาหลี)   โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน 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. 

 
 
 

 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จํานวน 6 หน่วยกิต 
 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   (Mathematical  in Daily Life)  2(2-0-4) 

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจ  
     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. 
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SCIE 100  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต   (Environment and Life) 2(2-0-4) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
การส่งเสริม บํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
      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 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร การศึกษาและนําไปใช้เชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การ
สืบค้นข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 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.      

 
 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม  จํานวน 2 หน่วยกิต 

LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรม  การเสริม
ทักษะ และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
               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. 
 

LEAC 200   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2   (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 
                    การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ด้านการส่ือสาร ด้านภาษา และด้าน
ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี
สมบูรณ์  มีจิตอาสา 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. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 

   2.1 กลุ่มวิชาแกน 

CPSC 103 ตรรกะดิจิทัล   (Digital Logic) 3(3-0-6) 
ระบบจํานวนและรหัสคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตรรกะคอมบิเน

ชันนัล ฟังก์ชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนท่ีคาร์นอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอร์หลายระดับ และภัย
ในวงจร การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตรรกะ ซีเควนเชียล การนําฟลิปฟล็อปมาสร้างตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพ
แสดง การเปลี่ยนสถานะ 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. 

 

MATH 101      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1   (Calculus and Analytic Geometry I)  3(3-0-6) 
ลิมิตของฟังก์ชัน การหาค่าลิมิต ฟังก์ชันต่อเนื่อง ทฤษฎีค่าสูงสุดและค่าระหว่างกลาง  แนวคิดมูลฐาน

ของอนุพันธ์ ปฏิกิริยาอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงพีชคณิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎลูกโซ่  ทฤษฎีของโรลล์  
ทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย ความเว้าและอนุพันธ์อันดับสอง การประยุกต์ปัญหาค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
โดยปริยาย ผลต่างอนุพันธ์  แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส คุณสมบัติของปฏิยานุ
พันธ์ และอินทิกรัลจํากัดเขต จํานวน e ฟังก์ชั่นลอการิทึม อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซ่ึงนิยามใน
รูปอินทิกรัลจํากัดเขต ฟังก์ชั่นผกผันและอนุพันธ์ของ bX  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันชี้กําลังท่ีนิยามใน
พจน์ของลอการิทึม ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ์ กฎของโลปิตาล  การอินทิเกรตโดยการแทนค่า การ
อินทิเกรตทีละส่วน  การประยุกต์อินทิเกรตจํากัดเขตในการหาพ้ืนท่ี ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเส้นโค้ง พ้ืนผิว
ของการหมุนอินทิเกรตไม่ตรงแบบ 

Limits of function, computation of limits, continuous functions, the maximum-value 
theorem and the intermediate-value theorem. Basic concepts of the derivative, anti-derivative. 
Derivative of algebraic functions, derivative of trigonometric functions, the chain rule. Rolle’s 
theorem and mean-value theorem, concavity and second derivatives, applied maximum and 
minimum problems, implicit differentiation, differentials. Basic concepts of definite integrals, 
Fundamental theorem of calculus, properties of anti-derivatives and definite integrals. The number, 
logarithmic functions, derivatives of logarithmic functions. Natural logarithm defined as a definite 
integral, inverse functions and the derivative of bx, derivatives of inverse trigonometric functions, 
related rates, L’hopital’s rules. Methods of integration, integration by substitution, integration by 
partial fractions. Applications of the definite integrals about areas, volumes, centroids, work, arc 
length, areas of surfaces of revolution, improper integrals. 

 
 
 



 คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 31 - 
                                                          

 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  Nation University     

MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2   (Calculus and Analytic Geometry II) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (MATH 101) 

พ้ืนท่ีในพิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม ความยาวของส่วนโค้งและอัตราเร็วบนเส้นโค้ง มุม
ระหว่างเส้นตรง และเส้นสัมผัส อนุพันธ์อันดับสอง และความโค้งของเส้นโค้ง จํานวนเชิงซ้อน กราฟของสมการ ฟังก์ชัน
และเส้นโค้งระดับ อนุพันธ์ย่อย ผลต่างอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง และค่าสุดขีดสัมพัทธ์ 
อินทิเกรต จํากัดเขตบนบริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกลม และระบบพิกัด
ทรงกระบอก ลําดับ อนุกรม การทดสอบด้วยอินทิกรัล การทดสอบด้วยการเปรียบเทียบ และการทดสอบด้วยอัตราส่วน 
อนุกรมสลับ และการทดสอบการลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ การกระจายทวินาม อนุกรมกําลังสูงของเทย์เลอร์ อนุกรมฟูริเยร์ 
ฟังก์ชันคาบ สูตรของออยเลอร์ การลู่เข้าของอนุกรมฟูริเยร์ 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. 

MATH 201 คณิตศาสตร์ดิสครีต   (Discrete Mathematics) 3(3-0-6)  
ตรรกะประพจน์ ตรรกะประโยคเปิด ทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น วิธีการพิสูจน์ ทฤษฎีเซต การพิสูจน์

สมบัติของเซต การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล ความน่าจะเป็น ความ
น่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน หลักการ ช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ลําดับบางส่วน ความสัมพันธ์ลําดับ
สมบูรณ์ 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 ตัวแปร
สุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบ
การทดลอง 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. 
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 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

 2.2.1  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  
 

CPSC 311 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร  3(3-0-6) 
 (Management of Information System in Organization) 

หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความ
ได้เปรียบเชิงธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ 
การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กรและระบบการบริหาร บทบาทและหน้าทีของ
ผู้บริหารท่ีมีต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 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 312 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   (Systems Analysis and Design)  3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน : ระบบฐานข้อมูล (CPSC 322)  
 องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบ วิธีการกําหนดความต้องการ
ของระบบงาน เคร่ืองมือเบื้องต้นสําหรับการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การใช้แผนภาพแสดง
การไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับข้อมูล การออกแบบการแสดงผล
ข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล 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 313 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
(Laws and Ethics for Computer Professionals) 

  แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ความเป็นส่วนตัว อาชญากรรมผ่านสื่อทางคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการใช้
เครือข่ายสังคมในปัจจุบัน 
  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. 
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 2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์ 

CPSC 221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Software Engineering)     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (CPSC 232)  
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ 
วิธีโมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบ
ซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล 
การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบ
บูรณาการ และเคร่ืองมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

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 321     ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์   (Human-Computer Interaction)  3(3-0-6) 
  พฤติกรรมมนุษย์ กระบวนวิธีการบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ การทํางาน เทคนิค
การสังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์และการโมเดลงาน วิธีแสดงส่วนปฏิสัมพันธ์และเครื่องมือสร้าง
ต้นแบบ ข้ันตอนการเรียนรู้ การศึกษาการใช้งานและการวิเคราะห์โพรโทคอลการใช้คํา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ แนวทางการทดลองทําจริง การเรียนรู้ของมนุษย์ การทํานายและการเลียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์และกรณีศึกษา 

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 332 ระบบฐานข้อมูล   (Database Systems)     3(3-0-6) 
ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล อี-อาร์ไดอะแกรม 

การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทําให้เป็นบรรทัดฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) ภาษา
ฐานข้อมูล ภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นแบบง่าย (เอสคิวแอล) ความม่ันคงและบูรณภาพ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แนวคิด
พ้ืนฐานฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์และฐานข้อมูลแบบกระจาย 

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. 
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CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1   (Computer Science Project I)   3(0-6-0) 
วิชาบังคับก่อน :  สําหรับนักศึกษาปีท่ี 3 ขึ้นไป 

โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนท่ี 1  เป็นการทํางานกลุ่มหรือเด่ียวภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ ท่ีปรึกษา 
นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องทําการศึกษาปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีเลือกไว้อย่างเป็นระบบ โครงงานท่ีทําจะต้อง
เป็นโครงงานท่ีใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประยุกต์ใชแ้นวคิดและเทคนิคท่ีเคยเรียนมา 

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 421 ปัญญาประดิษฐ์   (Artificial Intelligence)  3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 242) 
  ประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน  ปัญญาประดิษฐ์ด้ังเดิม  การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจําวัน การค้นหาโดยไม่มีการชี้แนะ การค้นหาโดยมีเชาวน์ปัญญาช่วย 
การค้นหาเม่ือมีคู่ปรปักษ์ การเล่นเกม ตรรกะเงื่อนไข ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎการจัดการความไม่แน่นอนในระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใยประสาทเทียม ข้ันตอนวิธีเจเนติก 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, rule-based expert systems, uncertainty management in expert systems, fuzzy logic, 
artificial neural networks, genetic algorithms, genetic programming, and data mining. 
 

CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2   (Computer Science Project II)   3(0-6-0) 
วิชาบังคับก่อน :  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (CPSC 381) 

โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนท่ี 2 เป็นงานต่อเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องส่วนท่ี 1  (CPSC 394) นักศึกษา
ต้องเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดต้ังระบบ ส่งเอกสารประกอบ และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการ
นําเสนอโครงงาน โดยนักศึกษาจะทํางานดังกล่าวภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

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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 2.2.3  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน   (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5)  
โครงสร้างและการทํางานของคอมพิวเตอร์ ตรรกะและการแก้ปัญหา ระบบเลขจํานวนและรหัสท่ีใช้

แทนข้อมูล พีชคณิตบูลีน การเขียนผังงานและรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูลและตัวแปร การคํานวณ
ทางคณิตศาสตร์และตรรกะ ข้ันตอนวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆ คําสั่งควบคุมการทํางาน การเขียนโปรแกรมย่อยและ
ส่งผ่านค่าไปยังโปรแกรมย่อย ข้อมูลอาเรย์ การประมวลผลแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น บททบทวนกฎไวยากรณ์ ภาษากับ
กฎเกณฑ์และความหมาย การแปลความก่อนหลังและการแปลความจากซ้ายไปขวาแบบง่าย (เอสแอลอาร์) และการ

แปลกฎเกณฑ์แบบตรง ฝึกปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง เช่น C# 
Organization and operations of computer, logic and problem solving, number system 

and data representation, boolean algebra, flowchart and pseudocode. Computer programming concept, 
data type and variable, mathematic and logic, algorithmic problem solving, control flow statements, 
function and sub-program, array, fundamentals of file processing. Review of grammars, languages and 
their syntax and semantics, precedence and Simple Left to Right (SLR) translation, and syntax directed 

translation schemes. Programming practices with high level programming language such as C# 
 

CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   (Computer Programming I)  3(2-2-5) 
แนวความคิดพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ 

ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวชี้ 
และการใช้เนื้อท่ีในหน่วยความจํา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน สตริงก์ แฟ้มข้อมูล  การ
รับเข้า /ส่งออกข้อมูล แถวลําดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การแก้
จุดบกพร่องโปรแกรม และการสร้างโครงสร้างข้อมูลโดยใช้อ็อบเจกต์และตัวชี้ 
 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 231 โครงสร้างข้อมูล  (Data Structures) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  (CPSC 132)  

ประเภทข้อมูลนามธรรมในภาษาชั้นสูง ประเภทข้อมูลแบบตัวชี้และเวกเตอร์ในภาษาชั้นสูง เวลาการ
รันงานและความซับซ้อน  รายการโยง  กองซ้อน  แถวคอย การวนซํ้าและกรณีศึกษาด้านการคํานวณ ต้นไม้  กราฟ       
ฮีปทวิภาค ข้ันตอนวิธีของต้นไม้ 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. 
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CPSC 232  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2    (Computer Programming II)  3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  (CPSC 132)  

การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมท่ีซับซ้อน การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคําสั่งวนซํ้า 
แนะนําโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและไม่ใช่เชิงเส้น รายการโยง กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ 
กราฟ  ประเภทของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล  เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
แบบซีเควนเชียล การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย บันเทิง 
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม  
 Analysis and design of complex programs, recursive and iterative program controls, 
introduction to basic data structures, linear and non-linear data structures, linked-lists, stacks, 
queues, trees, graphs, types of file organizations, simple file processing techniques, sequential file 
processing, co-sequential file processing, practical application programming for research, 
entertainment, businesses, and industries. 

CPSC 233     การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์       3(2–2–5) 
 (Object-Oriented Software Development)  
 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ ชนิดข้อมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถ่ายทอด 
การห่อหุ้ม ภาวะพหุสัณฐาน และการนําของเดิมมาใช้ใหม่   กระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ การ
วิเคราะห์ 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 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  (Website Design and Development)  3(2-2-5) 
โครงสร้างและการทํางานของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท้ังแบบ Static และ Dynamic การออกแบบ

เว็บเพจ การจัดการเชื่อมต่อ การแทรกข้อความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว เทคนิคการเชื่อมโยงและการจัดการ
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ เน้นการฝึกหัด และการสร้างเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนา
เว็บไซต์ 

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 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี (Mobile Programming Development) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  (CPSC 132) 
  แนวคิด หลักการ เคร่ืองมือและเทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ สําหรับระบบงานที่ใช้กับ
อุปกรณ์เคลื่อนท่ีและอุปกรณ์ไร้สาย เช่น อุปกรณ์พีดีเอ และ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี การสร้างและออกแบบส่วนท่ีติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน การสร้างภาพกราฟิกส์แบบต่างๆ การจัดการหน่วยความจํา และเทคนิคการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบท่ีมี
หน่วยประมวลผลจํากัด การจัดเก็บข้อมูลท่ีรองรับระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี  
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 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. 
 
 

 2.2.4  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
 

CPSC 241      ระบบปฏิบัติการ  (Operating Systems) 3(2–2–5) 
 สถาปัตยกรรม เป้าหมายและโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การ
กําหนดการการประมวลผล ความร่วมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เงื่อนไข การ
ป้องกัน การจัดการหน่วยความจํา หน่วยความจํากายภาพ หน่วยความจําเสมือน การจัดการหน่วยเก็บรอง จานบันทึก 
หน่วยเก็บข้ันสาม หน่วยรับเข้า/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 242 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี  (Analysis and Design of Algorithms) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  โครงสร้างข้อมูล  (CPSC 231)  

ปัญหาทางการคํานวณ เซตและกราฟ ข้ันตอนวิธีการค้นหา ข้ันตอนวิธีการเรียงลําดับ แนวทางการ
แบ่งแล้วเข้ายึดเพ่ือการแก้ปัญหา ประสิทธิภาพเชิงเส้นกํากับ ของข้ันตอนวิธี การหาค่าเหมาะท่ีสุดของข้ันตอนวิธีโดยใช้
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 341     การส่ือสารข้อมูล  (Data Communications) 3(2-2-5) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการด้านการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายโทรคมนาคม ชนิดและเทคโนโลยีด้าน
สื่อสารข้อมูล การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ร่วมกับระบบเครือข่ายแบบท้องถ่ินและทางไกล โปรโตคอลในระบบเครือข่าย
และโปรแกรมสื่อสารข้อมูล รวมท้ังศึกษาปัญหาทางเทคโนโลยี โครงการด้านการสื่อสารข้อมูลในประเทศท้ังโครงการ
ของภาครัฐและเอกชน 
 Concepts and principles of data communications, telecommunication, type of 
communication technologies, network connection between local area network (LAN) with wide area 
network (WAN), networking protocols and application protocols, case study of technological 
problem in data communication projects in both the public and  private sectors. 
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CPSC 342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์   (Computer Networks)     3(2-2-5) 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สื่อส่งสัญญาณ โครงสร้างการวางเคเบิล แนวคิดท่ัวไป การวางเคเบิล

ในแนวราบ ข่ายสายแกนหลัก พ้ืนท่ีโทรคมนาคม การทดสอบและ การรับรองการวางเคเบิล การออกแบบการวางเคเบิล 
การติดต้ังสายเคเบิล การทํางานของบริดจ์ โพรโทคอลต้นไม้แบบทอดข้าม ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ีอีเทอร์เน็ต การสลับ
เส้นทางข้ันพ้ืนฐาน ข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ีแบบเสมือนท่ีอยู่อินเทอร์เน็ต การจัดเส้นทางแบบคงท่ี การจัดเส้นทางแบบ
พลวัต โพรโทคอลการจัดเส้นทางสารสนเทศ การจัดเส้นทางแบบระยะสั้นเป็นอันดับแรก การปรับต้ังอุปกรณ์จัดเส้นทาง
ข้ันพ้ืนฐาน การเชื่อมต่อแบบอนุกรม และข่ายงานบริเวณเฉพาะท่ีแบบไร้สาย 

Introduction to computer networks, transmission media, structured cabling, 
concepts, horizontal cabling, backbone cabling, telecommunication spaces, testing and certification 
of cabling, cabling design, cabling installation, bridging, spanning tree protocol, Local Area Network 
(LAN), Ethernet, switch basics, Virtual Local Area Network (VLAN), internet address, static routing, 
dynamic routing, Routing Information Protocol (RIP), Open Shortest Path First (OSPF) routing, basic 
router configuration, serial connection, and wireless Local Area Network (LAN). 

 
CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์   (Computer Graphics)    3(2-2-5) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลสําหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
เคร่ืองมือและเทคนิคการสร้างภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เทคนิคในการย่อ/ขยาย ย้ายตําแหน่ง หมุน และตัดภาพ การ
โต้ตอบกับผู้ใช้ การทําภาพเคลื่อนไหว การทํางานเสมือนจริง เน้นการฝึกหัด และการสร้างเสริมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

 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. 

 
 

 2.2.5  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

CPSC 251     สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
   (Computer Architecture and Organization) 
   ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจํา มอดูลรับเข้า/ส่งออก การเชื่อมต่อ
องค์ประกอบดังกล่าว หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม เรจิสเตอร์ หน่วยคํานวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ 
หน่วยคําสั่งและการเชื่อมต่อของหน่วยดังกล่าว สถาปัตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่งและชนิดข้อมูล หัวข้อการจัดระบบ 
การทําไปป์ไลน์ การจัดระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบหน่วยประมวลผลหลายชุด และการประมวลผลเชิง
เวกเตอร์ 

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. 
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 2.3  กลุ่มวิชาเลือก 

CPSC 461  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และดีไซน์แพทเทิร์น  3(2-2-5) 
(Object-Oriented Programming and Design Patterns)  

วิชาบังคับก่อน :  การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์  (CPSC 233) 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ เคร่ืองมือช่วยการออกแบบซอฟต์แวร์ ภาษายูเอ็มแอล 

ดีไซน์แพทเทิร์นและกรอบดีไซน์ แพทเทิร์นเพ่ือการสร้างอ็อบเจกต์  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. 

 
CPSC 462 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  (Java Programming) 3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและโครงสร้างของภาษาจากตัวแปร ค่าคงท่ี ชนิดของข้อมูล ตัวดําเนินการและนิพจน์ 
การสร้างและการใช้วัตถุ การเรียกใช้ฟังก์ชั่นพ้ืนฐาน การสร้างเงื่อนไข การวนซํ้า คลาส อาร์เรย์ และแฟ้มข้อมูล การใช้จี
ยูไอ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้ในองค์กรธุรกิจ 

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. 

 
CPSC 463 ความฉลาดทางธุรกิจ  (Business Intelligence) 3(3-0-6) 

แนวคิดของการสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของการสร้างอัจฉริยะภาพ
ทางธุรกิจ โครงสร้างของคลังข้อมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ได้แก่ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ การทํา
เหมืองข้อมูลเบื้องต้น และการทํามโนภาพข้อมูล การบูรณาการเทคนิค เคร่ืองมือ และโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือสร้าง
อัจฉริยะภาพทางธุรกิจให้กับองค์กร 

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. 

 
CPSC 464 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing and Technologies) 3(2-2-5) 

ภาพรวมของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ลักษณะสําคัญของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆโมเดล
การส่งมอบบริการบนกลุ่มเมฆ เช่น เอส เอ เอ เอส (SaaS หรือ Software as a Service)  พี เอ เอ เอส   (PaaS หรือ 
Platform as a Service) และไอ เอ เอ เอส (IaaS หรือ Infrastructure as a Service) คุณลักษณะท่ีเป็นแบบส่วนตัว 
(Private) สาธารณะ (Public) ไฮบริด (Hybrid) และชุมชน (Community) ประเด็นความปลอดภัยบนการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ การนําระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆไปใช้งาน และการฝึกปฏิบัติ 

An overview of Cloud Computing, key characteristics of Cloud Computing, cloud 
service delivery models, which are SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service), and 
IaaS (Infrastructure as a Service), features of private, public, hybrid and community cloud, security 
issues in Cloud Computing, cloud deployment and practices. 
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CPSC 465 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์    (Software Project Management)  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (CPSC 211) 

กิจกรรมของโครงงาน การนิยาม การวางแผน การนําโครงงาน การติดตามโครงงาน ข้อจํากัดของ
ข้อกําหนดด้านสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ การเจรจาและเขียนสัญญา เคร่ืองมือในการทําตารางเวลา การ
ประมาณระยะเวลา แผนผังโครงข่ายการทํางาน การจัดการกลุ่ม กลุ่มสนับสนุน บทบาทของผู้จัดการโครงงาน เคร่ืองมือ
ในการติดตามโครงงาน 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 466 การทําเหมืองข้อมูล   (Data Mining)   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี   (CPSC 242) 

การทําเหมืองข้อมูลและแมชชีนเลอร์นนิงเบื้องต้น แนวคิด ข้อมูลเชิงรายการ ตัวแปรข้อมูล วิธีการ
จําแนกข้อมูล ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความน่าเชื่อถือของโมเดล การประเมินประสิทธิภาพ
ด้วยลิฟท์และต้นทุน การเตรียมข้อมูลเพ่ือการค้นหาความรู้ การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแสดง
ข้อมูลภาพ การสรุปข้อมูล การหาแนวโน้มท่ีผิดปกติ การประยุกต์กับการตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกค้า การ
ประยุกต์กับการวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ การประยุกต์กบัเร่ืองอ่ืน ๆ ผลกระทบต่อสังคมของการทําเหมืองข้อมูลกับ
แนวโน้มในอนาคต และหัวข้อเหมืองข้อมูลข้ันสูง 

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 467      การจัดการเครือข่าย   (Network Management) 3(3–0–6) 
 หน้าท่ีของการจัดการเครือข่าย โมเดลการจัดการเครือข่าย มาตรฐานการจัดการเครือข่าย เครือข่าย
การจัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือข่ายอย่างง่าย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝ้าระวังระยะไกล
(อาร์มอน) โพรโทคอลสารสนเทศร่วมเพ่ือการจัดการ(ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (เอ็มไอบี) และ
เคร่ืองมือและเทคนิคในการจัดการเครือข่าย 

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. 
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CPSC 468 การจัดการความม่ันคงของคอมพิวเตอร์    (Computer Security Management)  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  (CPSC 342)  

หลักการความม่ันคงของคอมพิวเตอร์ การกําหนดนโยบายความม่ันคง  การรักษาความลับ ภาวะ
ส่วนตัว การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขข้อมูล 
การทําให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ การเข้ารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม และการวางแผนการกู้คืน
เม่ือเกิดหายนะ 

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 471 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6)
 (Selected Topic in Computer Science I) 
วิชาบังคับก่อน :  ขึ้นอยู่กับผู้สอน  

ศึกษาในหัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีใหม่หรือเป็นวิชาข้ันสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซํ้าได้ก็ต่อเม่ือเป็นหัวข้อใหม่ท่ีต่างจากเดิม 

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 482 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์   (Computer Science Seminar) 3(3-0-6) 
 ศึกษาเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง บทความท่ีน่าสนใจ การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สัมมนา การจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการจาก
ภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ 
 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. 

 
 

 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชพี 

CPSC 291 การฝึกงานวิชาชีพ 1   (Career Training I)  1(0-6-0) 
 ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางด้านท่ีเกีย่วข้องกับสาขาวิชาอย่างเปน็ระบบ เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง โดยมีผู้นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดประสบการณ์จริง
จากการทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา 
 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. 
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CPSC 391 การฝึกงานวิชาชีพ 2   (Career Training II)     1(0-6-0) 
  ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางด้านท่ีเกีย่วข้องกับสาขาวิชาอย่างเปน็ระบบ เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง โดยมีผู้นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดประสบการณ์จริง
จากการทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา 
  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. 
 
CPSC 491 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-2) 
 หลักการ กระบวนการ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  การเลือกสถานประกอบการ 
การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพในองค์กร อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   การเขียนรายงานและการนําเสนอ  ทักษะการวางแผน     
การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ 
 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 492 สหกิจศึกษา   (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
วิชาบังคับก่อน :  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  (CPSC 491) 
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการในตําแหน่งท่ีตรง
กับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจน
และรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 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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 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   คณะนิเทศศาสตร์ 
Faculty of Communication Arts  
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 ชื่อหลักสูตร 

     ภาษาไทย  :   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต                       
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Communications Arts Program 

 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
         ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  นิเทศศาสตรบัณฑิต                     
  ชื่อย่อ  :  นศ.บ. 

         ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Communications Arts        

  ชื่อย่อ  :  B.Com.Arts. 
 

 ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา  

 รู้รอบสื่อสาร สร้างสรรค์สังคม 

 ความสําคัญ 
 ผลิตนักนิเทศศาสตร์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนตลอดจนทักษะท่ี

เกี่ยวกับการสื่อสารสมัยใหม่ ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพและถึงพร้อมด้วยจิตสานึกสาธารณะ 
จากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบันท่ีมีการหลอมรวมสื่อเเข้าด้วยกัน 

ส่งผลให้กระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีความเปลี่ยนแปลงในการถ่ายทอดโดยองค์ความรู้ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องมีการประสานกันมากข้ึนและซับซ้อนมากข้ึนเช่นกัน การศึกษาแบบแยกส่วนจะทําให้บัณฑิตท่ีจบออกไปไม่
เข้าใจบริบทท่ีเกี่ยวข้องเพียงพอท่ีจะพัฒนางานในวิชาชีพให้บังเกิดประสิทธิผลและอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับกระแสการเชื่อมโลกเป็นหนึ่งเดียวและการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกในปี 
2558 ท่ีคาดว่าจะสง่ผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาต่างๆ อีกมากมาย หน่วยงานด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยก็มีนโยบายท่ีเน้นความสําคัญในการให้บัณฑิตมีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนมีทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาดังกล่าว ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบ
มืออาชีพจากผู้มีประสบการณจ์ริง บัณฑิตจึงจะคิดเป็นและทําเป็น 

มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันการศึกษาที่มีเครือข่ายบรรษัทพันธมิตรด้านสาขาวิชาชีพท่ีพร้อมจะ
สร้างสรรค์ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และสอดแทรกความรู้ความเชี่ยวชาญจากมืออาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคนิควิธีการใช้สื่อสมัยใหม่  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติกับสถานท่ีจริง  บัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่น จะมีคุณสมบัติพร้อมเข้าสู่การทํางาน รองรับสถานภาพการเปล่ียนแปลงของ
ประเทศในยุคปัจจุบัน 
 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารสมัยใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

และทักษะในวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสื่อสารแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
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 โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างหลกัสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต 

หมวดวิชา หน่วยกิต หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10   
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12   
 1.3 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6   
 1.4 กลุ่มวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2   
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  97 
 2.1 กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์   36  
 2.2 กลุ่มวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 39  
      2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต   
      2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต   
 2.3 กลุ่มวิชาโท 15  
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7  
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 133 
 

 

รายวิชาในหลกัสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์(Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 
2. ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 
3. LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 
4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 2(2-0-4) 
5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 
2(2-0-4) 

 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 
1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 
2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 
3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 
4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 
5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
6. THAC 102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
7. THAC 201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3  (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
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8. THAC 202  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
9. ASEN 101   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1  (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

10. ASEN 102   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2  (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 
   
 

เง่ือนไข 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) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์
ท่ีปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

 - การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได้ 
 

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6  หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  (Mathematical  in daily) 2(2-0-4) 
2. SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนทศ  (Media and Information Technology) 2(2-0-4) 

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม  2  หน่วยกิต 
1. LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
2. LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

 

 

    หมายเหตุ :   1. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ได้แก่  
  1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
  1.2 กลุ่มวิชาภาษา 
2. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency)  ได้แก่  
  2.1 สังคมและวัฒนธรรม  
  2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์  

3. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Professional competency) ได้แก่  
  3.1 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา 

4. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านจิตอาสา ได้แก่  
  4.1 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
  4.2 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต  
2.1  กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์  36 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  

1. COMM 101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร (Principles and Theory of Communication) 3(3-0-6) 
2. COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
  (Principles of Advertising , Public Relations and Marketing Communication)  
3. COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Broadcasting & Digital Media) 
4. COMM 104 นิเทศศิลป์เบื้องต้น  (Introduction to Communication Design) 3(2-2-5) 
5. COMM 201 เทคนิคและปฏิบัติการถ่ายภาพ (Techniques and Processes in Photography) 3(2-2-5) 
6. COMM 202 เทคนิคการเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

(Writing Techniques for Communication Arts) 
7. COMM 203 จิตวิทยาและการโน้มน้าวใจ (Psychology and Communication Skills)   3(2-2-5) 
8. COMM 205 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์  (Computer for Communication Arts) 3(2-2-5) 
9. COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

  (Law and Ethics for Communication Arts professionals) 
10. COMM 208 นวัตกรรมสื่อกับสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) 

 (Media Innovative with Social and Media Literacy) 
11. COMM 209 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์ 1  (English for Communication Arts I) 3(3-2-5) 
12. COMM 210 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์ 2  (English for Communication Arts II) 3(2-2-5) 
 

   

2.2  กลุ่มวิชาชีพทางนเิทศศาสตร์ จํานวน  39 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี ้
 

      2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต 
 

1. CART 481 สัมมนานิเทศศาสตร์  (Seminar in Communication Arts) 3(1-4-4) 
2. CART 482  โครงงานนิเทศศาสตร์ 1  (Communication Arts Project I) 3(1-4-4) 
3. CART 483  โครงงานนิเทศศาสตร์ 2  (Communication Arts Project II) 3(1-4-4) 

  

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก   จํานวน  30 หน่วยกิต     โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
1. CART 311  การผลิตภาพและเสียง 1  (Audio and Video Production I)                      3(2-2-5) 
2. CART 312   การเขียนเพ่ือสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 
 (Writing for Broadcast and Digital Media) 
3. CART 313  การกํากับรายการ  (Program Directing)               3(2-2-5) 
4. CART 314  การผลิตภาพและเสียง 2 (Audio and Video Production II)  3(2-2-5) 
5. CART 315  การเล่าเร่ือง  (Storytelling)                      3(2-2-5) 
6. CART 316  ผู้ประกาศและผู้ดําเนินรายการ  (Announcing Performance)       3(2-2-5) 
7. CART 321  พฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer Behavior)       3(3-0-6) 
8. CART 322  การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อ  (Media Creativity and Production) 3(2-2-5) 
9. CART 323  การวางแผนสื่อ  (Media Planning) 3(2-2-5) 
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10. CART 324  กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Advertising and Public Relations Strategy) 
11. CART 325  การวิจัยโฆษณาและประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) 
 (Advertising and Public Relations Research)     
12. CART 326  เทคนิคการนําเสนอ  (Presentation Techniques)         3(2-2-5) 
13. CART 331  การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และสื่อปฏิสัมพันธ์  3(2-2-5) 

(User Experience Design and Interactive Media) 
14. CART 332  แอนิเมชั่น 2 มิติ  (2D Animation) 3(2-2-5) 
15. CART 333 โมชั่นกราฟิก  (Motion Graphics) 3(2-2-5) 
16. CART 334 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล  (Digital Publishing and Design) 3(2-2-5) 
17. CART 335 แอนิเมชั่น 3 มิติ  (Basic in 3D Animation)   3(2-2-5) 
18. CART 336  การออกแบบข้อมูล  (Information Design) 3(2-2-5) 
19. CART 411   สุนทรียภาพและเสียง  (Visual and Audio Aesthetic) 3(2-2-5) 
20. CART 412 การถ่ายวีดีทัศน์  (Videography) 3(2-2-5) 
21. CART 413  การลําดับวีดีทัศน์และปรับแต่งสีภาพ (Video Editing and Color grading) 3(2-2-5) 
22. CART 414  การจัดการธุรกิจสื่อกระจายเสยีงและสื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 
 (Electronic and Digital Media Business Management)   
23. CART 421  กิจกรรมทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์  (Creative Marketing Activities)   3(2-2-5) 
24. CART 422 การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) 3(3-0-6) 
25. CART 423  การจัดการแคมเปญ (Campaign Management) 3(3-0-6) 
26. CART 424  การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 (Management in Advertising and Public Relations Business)          
27. CART 431  การกํากับศิลป ์(Art Direction) 3(2-2-5) 
28. CART 432  การจัดแสงและองค์ประกอบฉากเสมือนจริง  (Lighting Visual set Digital) 3(2-2-5) 
29. CART 433  แอนิเมชั่น 3 มิติข้ันสูง  (Advanced in 3D Animation) 3(2-2-5) 
30. CART 434  การจัดการธุรกิจออกแบบกราฟิก (Graphic Design Business Management) 3(2-2-5) 
  

2.3  กลุ่มวิชาโท  15  หน่วยกิต 
1. สําหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ให้เลือกเรียนวิชาโทภายนอกคณะที่เปิดสอนโดย

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขวิชาโทของหลักสูตรนั้นๆ 
 

2. สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ  สามารถเลือกเรียนรายวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็น   วิชาโทได้   
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ รวม 15 หน่วยกิต 

 

1. CART 311  การผลิตภาพและเสียง 1 (Audio and Video Production I)                      3(2-2-5) 
2. CART 312   การเขียนเพ่ือสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 
 (Writing for Broadcast and Digital Media) 
3. CART 313  การกํากับรายการ (Program Directing)        3(2-2-5) 
4. CART 314  การผลิตภาพและเสียง 2 (Audio and Video Production II)  3(2-2-5)  
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5. CART 315  การเล่าเร่ือง (Storytelling)                      3(2-2-5) 
6. CART 316  ผู้ประกาศและผู้ดําเนินรายการ  (Announcing Performance)       3(2-2-5) 
7. CART 321  พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)       3(3-0-6) 
8. CART 322  การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อ  (Media Creativity and Production) 3(2-2-5) 
9. CART 323  การวางแผนสื่อ (Media Planning)      3(2-2-5) 
10. CART 324  กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Advertising and Public Relations Strategy) 
11. CART 325  การวิจัยโฆษณาและประชาสัมพันธ์  3(2-2-5) 
 (Advertising and Public Relations Research)    
12. CART 326  เทคนิคการนําเสนอ (Presentation Techniques)         3(2-2-5) 
13. CART 331  การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และสื่อปฏิสัมพันธ์  3(2-2-5) 
 (User Experience Design and Interactive Media) 
14. CART 332  แอนิเมชั่น 2 มิติ  (2D Animation) 3(2-2-5) 
15. CART 333 โมชั่นกราฟิก  (Motion Graphics) 3(2-2-5) 
16. CART 334 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล  (Digital Publishing and Design) 3(2-2-5) 
17. CART 335 แอนิเมชั่น 3 มิติ  (Basic in 3D Animation)   3(2-2-5) 
18. CART 336  การออกแบบข้อมูล (Information Design) 3(2-2-5) 
19. CART 411  สุนทรียภาพและเสียง  (Visual and Audio Aesthetic) 3(2-2-5) 
20. CART 412  การถ่ายวีดีทัศน์  (Videography) 3(2-2-5) 
21. CART 413  การลําดับวีดีทัศน์และปรับแต่งสีภาพ  (Video Editing and Color grading) 3(2-2-5) 
22. CART 414  การจัดการธุรกิจสื่อกระจายเสียงและสื่อดิจิทัล  3(2-2-5) 
 (Electronic and Digital Media Business Management)   
23. CART 421  กิจกรรมทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Activities)   3(2-2-5) 
24. CART 422 การสื่อสารแบรนด์   (Brand Communication) 3(3-0-6) 
25. CART 423  การจัดการแคมเปญ (Campaign Management) 3(3-0-6) 
26. CART 424  การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 (Management in Advertising and Public Relations Business)          
27. CART 431  การกํากับศิลป์ (Art Direction) 3(2-2-5) 
28. CART 432  การจัดแสงและองค์ประกอบฉากเสมือนจริง (Lighting Visual set Digital) 3(2-2-5) 
29. CART 433  แอนิเมชั่น 3 มิติข้ันสูง (Advanced in 3D Animation)  3(2-2-5) 
30. CART 434  การจัดการธุรกิจออกแบบกราฟิก (Graphic Design Business Management) 3(2-2-5) 
  

 

2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี ้
1.  WILC 191   การเตรียมความพร้อมสําหรับฝึกวิชาชีพ (Preparation for Practical Training) 1(1-0-0) 
2.  WILC 192  การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 (Practical Training I) 2(0-40-0) 
3.  WILC 292  การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 (Practical Training II) 2(0-40-0) 
4.  WILC 392  การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3 (Practical Training III) 2(0-40-0) 
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** เม่ือเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา เพ่ิมเติมได้อีกตามความประสงค์ 
 

1.  WILC 491  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
3.1 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะวิชา  ได้แก่ 

1.  CART 341  หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ 1  (Topics in Communication Arts I) 3(1-4-4) 
2.  CART 441  หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ 2  (Topics in Communication Arts II) 3(1-4-4) 

  
3.2 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในสาขาวิชาหรือคณะอื่นๆในระดับปริญญาตรี   โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ/หรือหัวหน้าสาขา รวมกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข) 
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง หลักเกณฑ์การทดสอบ 
 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3 
TECH  100 ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  TAPS  100 การคิดการส่ือสาร และการแก้ปัญหา 2 
LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2  MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 
SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2  SCIE 100 ส่ิงแวดลอมกับชีวิต 2 
LEAC  100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1  LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 
COMM 101 หลักและทฤษฎีการส่ือสาร 3  COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และส่ือฯ 3 
COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ ์

และส่ือสารการตลาด 
3  COMM 104 นิเทศศิลปเ์บื้องต้น 3 

   WILC 191 การเตรียมความพร้อมสําหรับฝึกวิชาชีพ 1 
    WILC 192 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 2 
 รวม 16   รวม 19 

 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 3  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 3 
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2  COMM 205 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ประจําวัน 2  COMM 208 นวัตกรรมส่ือกับสังคมและการรู้เท่าทัน 3 
COMM 201 เทคนิคและปฏิบัติการถ่ายภาพ 3  COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนักนิเทศฯ 3 
COMM 202 เทคนิคการเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3  WILC 292 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 2 
COMM 203 จิตวิทยาและการโน้มนาวใจ 3  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี (2) 3 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี (1) 3  COMP 300 คอมพิวเตอร์เพ่ือการทํางาน (*ไม่นับหน่วยกิต) (2*) 
       

 รวม 19   รวม 17 
 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
COMM 209 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์ 3  COMM 210 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์ 2 3 
CART XXX วิชาเอกเลือก (1) 3  CART XXX วิชาเอกเลือก (4) 3 
CART XXX วิชาเอกเลือก (2) 3  CART XXX วิชาเอกเลือก (5) 3 
CART XXX วิชาเอกเลือก (3) 3  CART XXX วิชาเอกเลือก (6) 3 
XXXX XXX วิชาโท (1) 3  XXXX XXX วิชาโท (2) 3 
    WILC 392 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3 3 
 รวม 15   รวม 18 

 

      นักศึกษาช้ันปีท่ี 4   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
CART 482 โครงงานนิเทศศาสตร์ 1 3  CART 481 สัมมนานิเทศศาสตร์ 3 
CART XXX วิชาเอกเลือก (7) 3  CART 483 โครงงานนิเทศศาสตร์ 2 3 
CART XXX วิชาเอกเลือก (8) 3  CART XXX วิชาเอกเลือก (9) 3 
XXXX XXX วิชาโท (3) 3  CART XXX วิชาเอกเลือก (10) 3 
XXXX XXX วิชาโท (4) 3  XXXX XXX วิชาโท (5) 3 
 รวม 15   รวม 15 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จํานวน  10  หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์  (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                    ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารย
ธรรมสมัยโบราณ  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    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Economics  in  Daily  Life) 2(2-0-4) 
        ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์  อุปทาน และ
ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้าน
ตลาดทุน  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   กฎหมายท่ัวไป  (General Laws) 2(2-0-4) 
                   ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแต่ละประเภท  การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่ง 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 สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
                    The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 
culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การส่ือสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เคร่ืองมือในการสื่อสาร การคิด และการ
แก้ไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  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.        

 คําอธิบายรายวิชา : หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   จํานวน  12  หน่วยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I) 3(2-2-5) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    Elementary structure and grammar.  listening, speaking, reading and writing basic 
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   (English for Communication II) 3(2-2-5) 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ  
                    Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in 
communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages. 
 

ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   (English for Communication III) 3(2-2-5)  
                   โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  โดยให้ประสานสัมพันธ์กันท้ัง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซ้อนย่ิงข้ึน 
                    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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4   (English for Communication IV) 3(2-2-5)  
                    ศัพท์ สํานวนท่ีใช้ในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 
                    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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1   (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
                   อักษรไทย ระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  
                   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   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2   (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3   (Thai Language for Communication III)  3(2-2-5) 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและ
การฟังโดยเน้นการเก็บใจความสําคัญ ฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ 
 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4   (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    Thai usage for communication and presentation in academic and business areas; 
four-skill practice focused on appropriate and effective communication in careers. 
 

ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1   (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 
 เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือกลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบื้องต้น 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   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2   (ASEAN Language for Communication II)  3(2-2-5) 
 เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน 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. 

 

 
 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จํานวน  6  หน่วยกิต 

 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   (Mathematical  in Daily Life)  2(2-0-4) 

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจ  
     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. 
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SCIE 100  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต   (Environment and Life) 2(2-0-4) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
การส่งเสริม บํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
      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 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 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.      
 

 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม   จํานวน  2  หน่วยกิต 

LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรม  การเสริม
ทักษะ และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
               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. 
 
LEAC 200   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2   (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 
                    การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ด้านการส่ือสาร ด้านภาษา และด้าน
ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี
สมบูรณ์  มีจิตอาสา 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. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 2.1  กลุ่มวิชาแกนนิเทศศาสตร์ 

COMM 101 หลักและทฤษฎีการส่ือสาร  (Principles and Theory of Communication) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ องค์ประกอบของการสื่อสารประเภทต่างๆ ท้ังการ
สื่อสารภายในบุคคล ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล และการสื่อสารมวลชน อิทธิพลของการสื่อสารประเภทต่างๆท่ีมีต่อ
บุคคล สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทฤษฎีและแนวความคิดทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ในด้านจิตวิทยา
และสังคมวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม รวมถึงความรับผิดชอบและประโยชน์ของการสื่อสารต่อการพัฒนา
ประเทศ 

A 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 ข้ันตอนการดําเนินงาน ประเภทและ
รูปแบบของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารการตลาด บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การโฆษณาและประชาส้มพันธ์ และเคร่ืองมือ
การสื่อสารการตลาด  

A study of the principles, theory, history, process, types and styles of advertising, 
public relations and marketing communications; the role, influence and impact of advertising and 
public relations on the economy, society, culture and politics; analysis of the business environment 
that affects advertising and public relations; the business of advertising and public relations; 
strategies used in advertising and public relations; marketing communication tools. 

 
COMM 103  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น  3(3-0-6) 

(Introduction to Broadcasting & Digital Media) 
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล การหลอมรวมสื่อ 

ผลกระทบจากสื่อ รูปแบบรายการ กระบวนการผลิต อุปกรณ์การผลิต บุคลากร ศัพท์เทคนิค การสร้างความหมาย การ
ประเมินคุณภาพสื่อ วิทยุและโทรทัศน์  

A study of the historical evolution of broadcasting and digital media, media 
convergence, media impact, media formats, the production process, equipment, crews, broadcasting 
jargon, signification and broadcasting assessment. 
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COMM 104  นิเทศศิลป์เบื้องต้น (Introduction to Communication Design) 3(2-2-5)
 ศึกษาความเป็นมาของศิลปะ การออกแบบ กรอบแนวคิด นิยามศัพท์ การรับรู้ ทัศนธาตุในงาน
นิเทศศิลป์  การเลือกและจัดภาพประกอบ ศิลปะบนสื่อสิ่งพิมพ์ โมชั่นกราฟิก สื่อดิจิทัล และการประเมินคุณค่าศิลปะ  

A study of the history of arts and graphic design, conceptual framework, terms of 
arts, perception, layout and compositions, arts on print, motion graphics, digital media and assessing 
the value of the arts. 
 
COMM 201  เทคนิคและปฏิบัติการถ่ายภาพ (Techniques and Processes in Photography)  3(2-2-5) 

ศึกษาหลักและทฤษฎีการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร ท้ังการถ่ายภาพนิ่งและภาพ เคลื่อนไหว  
สุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ  การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ  เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพใน
ลักษณะต่างๆ ความรู้พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการปรับแต่งและแก้ไขภาพถ่ายดิจิทัล 

A study of the principles and theories of photography for communication, both 
picture and motion picture, aesthetics and creativity in photography; how to use conventional tools 
in shooting; the various techniques and methods of shooting; the fundamentals of retouching and 
editing digital images using modern technology. 
 
COMM 202  เทคนิคการเขียนเพ่ืองานนิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
            (Writing Techniques for Communication Arts) 

ศึกษาเทคนิค หลักการพ้ืนฐาน และแนวทางการเขียนเพ่ืองานต่างๆ ในสายอาชีพสื่อมวลชน  การ
เขียนเพ่ืองานข่าว  งานโฆษณา  งานประชาสัมพันธ์  รวมไปถึงการเขียนบทละคร  บทภาพยนตร์ และบทความเพ่ือสื่อ
ดิจิทัล โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ   

A study of basic principles and guidelines of professional writing techniques for 
Communication Arts purposes;  writing for news articles and news reporting, advertising, public 
relations; includes scriptwriting for plays and movies; writing articles for digital media; with an 
emphasis on practice. 
 
COMM 203  จิตวิทยาและการโน้มน้าวใจ (Psychology and Communication Skills) 3(3-0-6) 

ศึกษาวิวัฒนาการ ความเป็นมาของจิตวิทยาการสื่อสาร หลักการ ทฤษฎี กรอบแนวคิดจิตวิทยาใน
บริบทการสื่อสารเชิงโน้มน้าวใจ กระบวนการการผลิตสาร การรับและประมวลสาร ผลกระทบ เชิงจิตวิทยาต่อผู้รับสาร 
การบูรณาการทักษะการคิด การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน  เพ่ือโน้มน้าวใจ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายใน
และภายนอก การวางตนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ท้ังด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน การนําเสนอ ผลงานโดยใช้สื่อประกอบ และบุคลิกภาพการเป็นผู้นําในงานนิเทศศาสตร์  
                  A study of evolution and principles of communication psychology, theory, 
framework, psychology in the context of persuasive communication, production process, receiving 
and codifying messages, and psychological impact on the audience; integrating skills of thinking, 
listening, reading, speaking and writing in order to persuade 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 205  คอมพิวเตอร์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์  (Computer for Communication Arts) 3(2-2-5) 
ศึกษาการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในงานนิเทศศาสตร์ การจัดการภาพ ภาพวาดประกอบ การ

ออกแบบจัดวางบนสื่อหลากหลายแพลตฟอร์ม การเลือกเคร่ืองมือสื่อและเทคโนโลยี  วิธีการจัดพิมพ์ การนําเสนอบนสื่อ
ดิจิทัลและสื่อด้ังเดิม รวมถึงแนวทางการนําไปใช้เพ่ือการสื่อสารและการพัฒนางานด้านนิเทศศาสตร์ 

A study of application software for Communication Arts works; image  
manipulation, illustration, multiplatform layout design, media tool selection and technology, publishing, 
presentation on digital media and traditional media. This course also focuses on ways to apply these 
programs for communications and the development of Communication Arts productions. 
 
COMM 206  กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนักนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

(Laws and Ethics for Communication Arts professionals) 
 ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ เช่น กฎหมายธุรกิจและการโฆษณา 
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหม่ินประมาท 
รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย 

A study of Communication Arts-related law e.g., business and advertising law; the 
Printing and Publishing Act; the Act on the Organizations to Assign Radio-frequency Spectrum and to 
Regulate the Broadcasting, Television Broadcasting and Telecommunication Services; the Copyright 
Act; violation of privacy, libel, and freedom of speech and expression and the scope of rights and 
freedoms under these laws. 

 
COMM 208  นวัตกรรมส่ือกับสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ   3(3-0-6) 
 (Media Innovative with Social and Media Literacy) 

ศึกษาพัฒนาการ และนวัตกรรมของส่ือ ผลกระทบต่อโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ การปรับตัวของปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคม และประชาคมระดับต่างๆ ผลกระทบของ
สภาพแวดลอ้ม และแนวคิด ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะในการการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์ การประเมินค่าสื่อ 
และการสร้างสรรค์ จริยธรรมของส่ือท่ีมีต่อสังคม  

A study of media development and innovation and its impact on social, economic, 
political and cultural structures; relationships, adaptation of individuals, community, social and 
community levels; the impact of the environment and the concept of the meaning of media 
literacy; skills in media access, media valuation analysis and creativity of social ethics. 
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COMM 209  ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์  (English for Communication Arts I)  3(2-2-5) 
 ฝึกฝนทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ตลอดจนศึกษาคําศัพท์และสํานวนภาษา  อังกฤษ ท่ีใช้
สําหรับการทํางานด้านนิเทศศาสตร์ โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุกระจายเสียง 
และวทิยุโทรทัศน์ ตลอดจนฝึกการสนทนา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานด้านนิเทศศาสตร์ 

A training course in English language skills including listening, speaking, reading, 
writing, translating and the study of vocabulary and language expressions useful for a 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 in the skills of interlocution in order to become 
competent in communicating and expressing opinions on issues related to Communication Arts. 
 
COMM 210  ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์ 2  (English for Communication Arts II)  3(2-2-5)
 ฝึกฝนทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน แปลขั้นสูง ตลอดจนศึกษาคําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษ 
ท่ีใช้สําหรับการทํางานด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ด้านนิเทศศิลป์และด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสื่อ
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนฝึกการสนทนา เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ 

An advanced training course in English skills including listening, speaking, reading, 
writing, translating and the study of vocabulary and language expressions useful for a career in 
television, radio, and digital media; communication arts design; advertising and public relations. 
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 in the skills of interlocution in order to become competent in communicating and 
expressing opinions on issues related to Communication Arts. 

 
 

 2.2  กลุ่มวิชาชีพนเิทศศาสตร์ 

   2.2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 

CART 481  สัมมนานิเทศศาสตร์  (Seminar in Communication Arts) 3(1-4-4) 
ศึกษากระบวนการและข้ันตอนจัดการสัมมนาด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล กับ

มืออาชีพ ตามหลักการและเทคนิคในการจัดการสัมมนา รวมท้ังฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทุกข้ันตอนท่ีอิงกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปญัหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน  

A study of the process and procedure of holding seminars on radio, television and 
digital media with professionals; learning the principles and techniques including the practice of 
organizing seminars on all subjects based on the current situation to gain access to the facts 
concerning problems and obstacles; learning how to solve all problems with operations. 
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CART 482  โครงงานนิเทศศาสตร์ 1  (Communication Arts Project I) 3(1-4-4) 
นักศึกษาเลือกหัวข้อท่ีสนใจเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติม และทําวิจัย หรือทําชิ้นงานในประเด็นนั้นๆ โดย

นําเสนอในรูปแบบรายงานงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ศึกษาการเขียนรายงานการวิจัยต้ังแต่บทท่ี 1-3 ศึกษาแนวทาง
การวิเคราะห์เพ่ือกําหนดท่ีมาของปัญหาในน้ันๆ วิธีการตั้งสมมติฐานหรือ คําถามงานวิจัย ตัวแปรต่างๆ ศึกษาการ
ทบทวนวรรณกรรม ท้ังจากไทยและต่างประเทศ วิธีการออกแบบเคร่ืองมือการวิจัย   

Students select interesting topics to further their study and present in the form of a 
creative work or research, study writing research report from units 1 to 3, analyze and define 
problems, set hypothesis or research questions, set variables, review literature from Thailand and 
other countries, and design research methods.   
 

CART 483  โครงงานนิเทศศาสตร์ 2 (Communication Arts Project II) 3(1-4-4) 
 ศึกษาเรียนรู้การเก็บข้อมูลจากเคร่ืองมือการวิจัยท่ีได้ออกแบบไว้ในรายวิชา CART 401 โครงงาน
นิเทศศาสตร์ 1 ศึกษาการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล รวมถึงการต้ังข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยท่ีได้ศึกษามา  

Study data collection from research tools designed in the class CART 401 
Communication Arts Project 1, study data analysis and conclusion including setting suggestions from 
the research findings. 

 
 

   2.2.2  กลุ่มวิชาเอกเลอืก 

CART 311 การผลิตภาพและเสียง 1  (Audio and Video Production I)             3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล การวางแผนและ

การเตรียมการผลิต ข้ันตอนการผลิต ข้ันตอนหลังการผลิต การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์สตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ 
ห้องบันทึกเสียง และเคร่ืองมือผลิตสื่อดิจิทัล 

A study of the principles and techniques in radio and television program production 
including digital media; learning how to plan and prepare the production process encompassing pre-
production, post-production and using tools in the studio for video, audio and digital media production. 

 
CART 312 การเขียนเพ่ือสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (Writing for Broadcast and Digital Media) 
 ศึกษาหลักการ ประเภท รูปแบบ และขั้นตอนในการเขียนเพ่ืองานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และส่ือดิจิทัลในลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัว การถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียน 
และฝึกฝนการเขียนเพ่ืองานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลในลักษณะต่างๆ 

A study of the principles, categories, concepts and processes in writing for radio 
broadcasting, television and digital media; analyzing surrounding circumstances, conveying ideas in 
the form of writing, and writing practice for radio, television and digital media news in various ways. 
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CART 313 การกํากับรายการ     (Program Directing)                3(2-2-5) 
                        ศึกษาหลักการและการปฏิบัติงานเพ่ือการกํากับรายการประเภทต่างๆ ท้ังงานการกํากับรายการใน
สตูดิโอ และงานกํากับรายการภายนอกสตูดิโอ รวมถึง การกํากับรายการข่าว รายการสารคดี รายการปกิณกะบันเทิง 
ตลอดจนการผลิตมิวสิควีดีโอ และการกํากับเวทีสําหรับงานอีเวนท์ต่างๆ 
                   A study of the principles and practice of directing various categories including directing 
in studios and outdoors; how to direct a news program, documentary production and variety 
program; directing music video production and stage management for various events. 
 
CART 314 การผลิตภาพและเสียง 2    (Audio and Video Production II)   3(2-2-5) 
                    ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เน้นปฏิบัติในการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ และเคร่ืองมือผลิตสื่อดิจิทัลในเชิงลึกและหลากหลาย ข้ันตอนการทํางานใน
การผลิตรายการ และข้ันตอนหลังการผลิตรายการ การใช้โปรแกรมเพื่อตัดต่องานสําหรับรายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพ
สูงสุด 
                    A study of the principles and techniques in television program production and 
digital media with focus on the use of tools in advanced digital techniques for production; the pre-
production, production and post-production process; using editing programs to enhance the quality 
of the TV show.       
 
CART 315 การเล่าเรื่อง (Storytelling)                      3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการ เทคนิค และศิลปะในการเล่าเร่ืองสําหรับสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อ
ดิจิทัล วิวัฒนาการการเล่าเร่ืองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการรับสารของผู้รับสารและการคิดค้นเทคนิคการเล่าเร่ืองให้
เหมาะสมกับผู้รับสาร การเล่าเร่ืองแบบต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อเร่ืองและส่ือท่ีต้องใช้ รวมถึงฝึกฝนการเล่าเร่ืองใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย พร้อมการเล่าเร่ืองต่อหน้าสาธารณะ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดต่อหน้าชุมชนและสร้างความม่ันใจ  

A study of the basic techniques and art of storytelling for television radio and digital 
media; the development of storytelling from the past until the present; message receiving methods 
of receivers and storytelling techniques to match them; types of storytelling for the right content 
and media; the various practices of storytelling, including public storytelling to improve public 
speaking skills and students’ confidence.  
                           
CART 316 ผู้ประกาศและผู้ดําเนินรายการ  (Announcing Performance)          3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการส่ือสาร เทคนิคการคิดประเด็น การหาข้อมูลเพ่ือการสื่อสาร การพูดในท่ีสาธารณะ 
รวมท้ังจริยธรรมในการทํางาน และฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกาศและผู้ดําเนินรายการ ผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศและผู้ดําเนินรายการ 

A study of media principles and techniques in creating issues, finding and collecting 
information for communication, and public speaking especially ethics coverage; training to be an 
announcer and anchor via radio and television broadcast; personality development appropriate for 
news anchors and announcers. 
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CART 321 พฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer Behavior)       3(3-0-6) 
ศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือสินค้า โดยพิจารณาถึง

ปัจจัยต่าง ๆ ท้ังในด้านปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ตลอดจนการนําเอาผลท่ีได้จาก
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ เพ่ือกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  

A study of the principles and analysis of consumer behavior; the internal and 
external factors that determine consumers’ buying decisions; creating marketing strategies by 
evaluating results obtained from studying consumer behavior.                          
 
CART 322 การสร้างสรรค์และการผลิตสื่อ  (Media Creativity and Production) 3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการและกระบวนการในการสร้างสรรค์งานโฆษณาสําหรับสื่อต่างๆ การกําหนด
แนวความคิดหลักในงานโฆษณา การเขียนข้อความโฆษณา การออกแบบโฆษณา ฝึกปฏิบัติการผลิตงานโฆษณาใน
ข้ันตอนการเตรียมการผลิต การผลิต และภายหลังการผลิต ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อ
นอกสถานท่ี และสื่อออนไลน์ 

The principles and processes of creativity in advertising production; guidelines for 
advertising production including copywriting, advertising design, practicing on advertising; pre-
production, production and post-production in various formats including print media, radio, 
television, outdoor media and online media.  

 
CART 323 การวางแผนส่ือ (Media Planning)      3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิด ความสําคัญ ประโยชน์ของการวางแผนสื่อ การวิเคราะห์สถานการณ์สื่อ ประเภทของ
สื่อ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ข้ันตอนการวางแผน หลักเกณฑ์การเลือกสื่อ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้สื่อ การ
ดําเนินงาน การประเมินผล และการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ  

A study of the concept, importance and benefits of media planning; analysis of the 
media situation, media type, target analysis, planning process and media selection criteria; the 
decision-making process for utilizing media; operations, evaluation and implementation of the plan.  
              
CART 324 กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 

(Advertising and Public Relations Strategy) 
ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์องค์กรและสินค้า/บริการ วิเคราะห์ผู้บริโภค 

วิเคราะห์คู่แข่ง รวมถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขององค์กรและคู่แข่ง เพ่ือวางแผนและ
กําหนดกลยุทธ์ กลวิธี วัตถุประสงค์ เคร่ืองมือการสื่อสาร งบประมาณ และการประเมินผล ทางด้านการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  

A study of the marketing environment; analysis of organization, product, service, 
consumers, competitors, advertising and public relations strategies for planning strategies; setting 
objectives, communication tools, budgets and the evaluation of advertising and public relations in 
the digital age. 
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CART 325 การวิจัยโฆษณาและประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) 
(Advertising and Public Relations Research)               
ศึกษาถึงแนวคิด บทบาท ความสําคัญ และประโยชน์ของการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การกําหนดปัญหานําการวิจัย วิธีการวิจัย ข้ันตอนของการวิจัย การตั้งสมมุติฐาน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล สถิติและโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การประยุกต์ใช้
งานวิจัยในงานนิเทศศาสตร์  

A study of the concepts, roles, importance, and benefits of research in 
Communication Arts, literature review and related research; defining research problems; research 
methodologies and the various stages of research; hypothetical research, data collection, 
demographics and samples; creating research tools; data analysis; statistics and programs for 
analyzing research results; writing research reports; ethics of research; research applications in 
Communication Arts. 
  

CART 326 เทคนิคการนําเสนอ (Presentation Techniques)         3(3-0-6) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ กลยุทธ์การนําเสนอผลงาน การใช้สื่อและเครื่องมือประกอบการ
นําเสนอ ในงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  

A study of the concepts, principles, methods, and strategies used in presentations; 
the use of media and presentation tools in advertising and public relations. 
                    

CART 331 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และสื่อปฏิสัมพันธ์    3(2-2-5) 
(User Experience Design and Interactive Media) 
ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ สื่อปฏิสัมพันธ์ เคร่ืองมืออุปกรณ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องการออกแบบ เทคนิค การเล่าเร่ือง ร่างแบบ ออกแบบ รวมถึงการนําเสนอ
ผลงานการออกแบบโดยใช้สื่อ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

The significance, principles and concepts of user -experience design, interactive 
media, tool, equipment and related application software in design, techniques, storytelling, 
sketching and media tools related to presentation. 

 

CART 332 แอนิเมชั่น 2 มิติ  (2D Animation) 3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการ กระบวนการผลิตงานแอนิเมชั่นสองมิติ ต้ังแต่ก่อนการผลิตจนถึงหลังการผลิต 

ประกอบด้วย แนวคิด การออกแบบ ตัวละคร การทําสตรอร่ีบอร์ด และการทําแอนิเมชั่น ท้ังการแอนิเมชั่นแบบด้ังเดิม
อย่างสตอปโมชั่น การลําดับภาพท่ีคอมพิวเตอร์สร้างข้ึน เทคนิคความรู้ท่ีจําเป็นในการออกแบบลําดับความต่อเนื่องของ
แอนิเมชั่น  

A study of basic 2D animation, techniques and production process from 
preproduction to postproduction; includes concept, design, character, storyboarding and animation; 
traditional animation as stop motion and computer-generated image sequences; the necessary 
knowledge of animation techniques to design animation sequences. 
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CART 333 โมชั่นกราฟิก  (Motion Graphics) 3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการ เทคนิค และแนวปฏิบัติของการออกแบบโมชั่นกราฟิกในงานโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 

การผสานการออกแบบภาพ เสียง วิดิทัศน์ และแอนิเมชั่น ได้อย่างเหมาะสมกับงาน การจัดการและการสื่อสารเชิงภาพ 
ความเข้าใจเทคนิควิธีการสร้างภาพเคล่ือนไหว การสังเคราะห์ภาษาการเคล่ือนไหวกับโครงสร้างของการเล่าเร่ือง ความ
เข้าใจในความสัมพันธ์ของข้อความและภาพสําหรับสื่อฐานเวลา  

A study of the motion graphic design fundamentals, techniques, and practices used 
in television and digital works, the integration of design and manipulation in image, sound, video and 
animation; visual communication and management, motion graphics animation techniques, 
synthesizing the language of motion simultaneously with narrative structure, understanding the 
correlation of text and image for time-based media. 
 
CART 334 การออกแบบส่ิงพิมพ์ดิจิทัล  (Digital Publishing and Design) 3(2-2-5)                           

ศึกษาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล การออกแบบการจัดหน้าด้วยซอฟแวร์จัดหน้าสิ่งพิมพ์ใน
มาตรฐานอุตสาหกรรม และความหลากหลายวิธีของการผลิตสําหรับรูปแบบงานพิมพ์และดิจิทัล ศัพท์ทางด้านสิ่งพิมพ์
ดิจิทัล  การเตรียมพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ จากแนวคิดสู่ชิ้นงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ครอบคลุมท้ังสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ดิจิทัลการ
ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการออกแบบส่ิงพิมพ์ดิจิทัล การพัฒนากลยุทธวิธีในการนําเสนอเน้ือหา
และภาพบนสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ได้
หลากหลายสําหรับกลุ่มผู้อ่าน  

A study of digital publishing design, layout design using industry standard software 
for page layout and various methods of reproduction for print and digital formats, digital publishing 
terminology; preparing electronic pre-press for print reproduction from concept to final printed 
project, cover traditional print and digital publishing, applying tools and technologies appropriate to 
publication design; developing strategies for effectively presenting images and written material in 
print and digital formats; applying critical and creative thinking in the design of publications for 
diverse audiences. 
 
CART 335 พ้ืนฐานแอนิเมชั่น 3 มิติ  (Basic in 3D Animation)   3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตงานแอนิเมชั่นสามมิติครอบคลุมกระบวนการใช้ซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์สําหรับการผลิตงานสามมิติ การข้ึนโมเดล การใส่พ้ืนผิว การจัดแสง การแอนิเมทและการประมวลผล
ภาพรวมถึงศึกษางานแอนิเมชั่นสามมิติในงานภาพเคลื่อนไหว งานออกอากาศ สื่อผสมและสื่อออนไลน์  
 A study of fundamental 3D animation and the production process, covering the use 
of computer software to produce three-dimensional work: modeling, texturing, lighting, animation 
and rendering; exploring 3D animation works in the motion picture field, broadcast package, 
multimedia and online media. 
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CART 336 การออกแบบข้อมูล   (Information Design) 3(2-2-5) 
ศึกษาการออกแบบข้อมูล หลักการและเทคนิคอันเกี่ยวกับข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนในการอธิบายเชิง

ภาพ   ความเข้าใจและการตีความข้อมูลและสารสนเทศเชิงภาพ การสื่อสารเนื้อหา      เฉกเช่นเดียวกับการ
อรรถาธิบายเชิงภาพและการเล่าเร่ือง การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิคอินโฟกราฟิก อาทิ ตัวเลข สัญลักษณ์ เส้นเวลา 
กราฟ แผนท่ี ตาราง แผนภาพ ในบริบทของการสื่อสารเชิงภาพ 
 A study of information design, its principles and techniques involved in visualizing 
complex data; understanding and visually interpreting data and information, and communicate 
content as visual explanations and narratives; applying and demonstrating their knowledge of the 
range of information graphic techniques, including alphanumeric symbols, timelines, charts, graphs, 
maps, tables, and diagrams in a visual communication context. 
 
CART 411 สุนทรียภาพและเสียง   (Visual and Audio Aesthetic) 3(2-2-5) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการออกแบบ รูปแบบของการใช้ภาพและเสียงประกอบใน
งานสื่อใหม่และมัลติมีเดีย กระบวนการนําภาพและเสียงมาใช้ประกอบกับงานสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์ การปรับปรุง
คุณภาพสื่อด้วยภาพและเสียงประกอบ ตลอดจนการนําเสนองานในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ภาพและเสียงประกอบได้อย่าง
เหมาะสมลงตัว 

A study of the meaning, importance and principles of design, audio and video 
formats used in new media and multimedia, and the creative process of bringing audio and video to 
new media works; how to improve the quality of visual and audio media, including presentations in 
various formats, by utilizing image and sound components effectively. 
 
CART 412       การถ่ายวีดีทัศน์   (Videography) 3(2-2-5) 
                ศึกษาหลักและทฤษฎีการถ่ายภาพเคล่ือนไหว ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพเคล่ือนไหว การใช้
อุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพเคล่ือนไหว เพ่ือการผลิตงานแต่ละประเภท ความรู้พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การจัดการ ปรับแต่ง และแก้ไขการถ่ายภาพเคล่ือนไหว 
                   A study of the principles and theories of shooting motion pictures creatively; 
learning the various tools, techniques and methods of shooting; the fundamentals of using 
technology in retouching and editing motion pictures. 

 
CART 413 การลําดับวีดีทัศน์และปรับแต่งสีภาพ  (Video Editing and Color grading) 3(2-2-5) 
                   ศึกษาหลักและทฤษฎีการตัดต่อภาพในแบบต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
การใช้โปรแกรมเพ่ือการตัดต่อลําดับวีดีทัศน์และปรับแต่งสีภาพ เทคนิคและวิธีการการลําดับวีดีทัศน์และปรับแต่งสีภาพ 
เพ่ือการผลิตงานแต่ละประเภท  
                    A study of the principles, theories and various means of image editing; having the 
creativity to edit video by using programs for editing and retouching; learning how to use techniques 
and methods to edit different types of works. 
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CART 414 การจัดการธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิทัล  3(3-0-6)
 (Electronic and Digital Media  Business Management)   

ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิทัล กรอบแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ 
โครงสร้างขององค์กร การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการส่วนงานข่าวและรายการ กลยุทธ์ด้านเนื้อหาและการ
เผยแพร่ ตลาดสื่อ กลยุทธการตลาด การวิจัยผู้ชมรายการ และการกํากับดูแลสื่อ 

A study of the overview of the electronic and digital media industry, conceptual 
framework and theory of management, media organization structure, personnel management, 
program and news management, content strategies and distribution, media marketplace, marketing 
strategies, audience research, media regulation and technological influence on media management. 
 

CART 421 กิจกรรมทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Activities)   3(3-0-6) 
ความหมาย  บทบาท  และความสําคัญการตลาดเชิงกิจกรรมท่ีใช้ในการดําเนินงานทางการตลาด  

ลักษณะและวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและ    กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือวางแผนการ
เลือกใช้และสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม สื่อ และเครื่องมือการสื่อสารแบบครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
วิธีการติดตามประเมินผลแผนงานกิจกรรมทางการตลาด 

The definition, roles and importance of event marketing in marketing operations, 
the pattern and process of event marketing, market situation and target group analysis; events and 
media planning as part of effective integrated communication tools, including event marketing 
follow-up and evaluation of its effectiveness.             
   
CART 422 การส่ือสารแบรนด์ (Brand Communication) 3(3-0-6) 

ศึกษาขอบเขต ความหมาย องค์ประกอบของแบรนด์  บทบาทและความสําคัญของ แบรนด์ใน

ชีวิตประจําวัน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแบรนด์ รวมถึงปัจจัยและกระบวนการที่ทําให้แบรนด์ประสบความสําเร็จ  
A study of the scope, definition and components of brands and the role and the 

importance of brands in daily life; gaining basic knowledge about brands including key factors that 
enable a brand to be successful. 
 
CART 423 การจัดการแคมเปญ (Campaign Management) 3(2-2-5) 
 ศึกษาการจัดการการรณรงค์ชนิดต่างๆ ได้แก่ การรณรงค์เพ่ือการเมือง การรณรงค์เพ่ือการตลาด 
การรณรงค์เพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชีวิต ฝึกฝนต้ังแต่เร่ิมการรณรงค์จนถึงข้ันสุดท้ายในการจัดแคมเปญ  ได้แก่  
การศึกษาหาข้อมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ  การวางแผน  การดําเนินการ การประเมิน รวมถึงการบริหารงบประมาณ 
มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การถกเถียงในชั้นเรียน ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม และทักษะการทํางานในภาวะ
กดดันด้านต่างๆ  
 A study of the various kinds of campaign management including political campaigns, 
marketing campaigns, social, environmental or life-development campaigns; practice running a 
campaign from beginning till end: primary and secondary research, planning, execution, and 
evaluation including budget allocation, focus of practice; class discussion; teamwork; and working 
under various kinds of pressure. 
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CART 424 การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 (Management in Advertising and Public Relations Business)          
 ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการธุรกิจทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ การปรับตัวขององค์กรและบุคลากร การวางแผน การจัดองค์กร และการ
จัดการระบบงานด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม การหารายได้และการควบคุมค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 
รวมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขขององค์กรธุรกิจ 
 A study the patterns and methods of managing advertising and public relations 
businesses; analysis of current business trends; organizational and personnel adaptation, planning, 
organization and management of appropriate advertising and public relations systems; finding income 
and controlling business expenses; study the problems and solutions of the business organization. 
 

CART 431 การกํากับศิลป์  (Art Direction) 3(2-2-5) 
 ศึกษาบทบาทผู้กํากับศิลป์ ในกระบวนการออกแบบงาน  การนําทีม  การสื่อสาร  การนําเสนอ 
เทคนิคการพัฒนาความคิดสู่แนวคิด การคิดเชิงเหตุผล การแก้ไขปัญหา การสร้างการตัดสินใจ การสร้างสรรค์การ
ออกแบบต้ังแต่แนวคิดไปสู่ชิ้นงานท่ีสมบูรณ์ 
 A study of the role of the art director in design projects, leadership, communication, 
presentation, techniques to develop ideas into great concepts, rational thinking, problem solving 
and the design creativity from concept to finished projects. 
 

CART 432 การจัดแสงและองค์ประกอบฉากเสมือนจริง  (Lighting Visual set Digital) 3(2-2-5) 
 ศึกษาหลักการ วัสดุ พ้ืนผิว และคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีใช้ในการสร้างฉากในสื่อดิจิ ทัล 
องค์ประกอบฉาก เทคนิคพิเศษ และการจัดแสง ในฉากเสมือนจริง และฉากท่ีสร้างข้ึนจริง 
 This subject focus on the principles of texture rendering, materials  and  
techniques for stage setting in digital way. Study about composition, special techniques and lighting 
in the virtual and realistic scene 
 

CART 433 แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นสูง  (Advanced in 3D Animation)  3(2-2-5)  
 ศึกษาการพัฒนากระบวนการทําแอนิเมชั่นข้ันสูง เทคนิคการข้ึนโมเดลท่ีมีความซับซ้อน การจัดแสง 
กล้อง ไดนามิค เวอร์ชวลเอฟเฟคต์ วิธีการประมวลผลภาพ รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบ การพัฒนาเร่ืองราวและตัวละคร 
 A study of the advanced process of 3D animation, covering complex modeling 
techniques, lighting, camera, dynamics, visual effects and rendering methods, including composition, 
story and character development. 
 

CART 434 การจัดการธุรกิจออกแบบกราฟิก  (Graphic Design Business Management)  3(2-2-5) 
 ศึกษาการจัดการธุรกิจงานกราฟิก การสร้างแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กร สิ่งอํานวยความสะดวก   
สิ่งสนับสนุนจากภายนอก การจัดการบุคคล การจัดการสตูดิโอ การนําเสนอพอร์ตโฟลิโอ การโปรโมทและการขายงาน 
การกําหนดราคาบริการ การทํางานและการรักษาความพึงพอใจลูกค้า  
 A study of graphic design business management, creating a business plan, organization 
structure and facilities, outside support services, personnel management, studio management, presenting 
portfolio, promoting and selling, pricing services, working and keeping client satisfaction. 
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 2.3   กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

WILC 191     การเตรียมความพร้อมสําหรับฝึกวิชาชีพ (Preparation for Practical Training)   1(1-0-0) 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝึกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการสื่อสาร

บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ความรู้พ้ืนฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเทคนิคการนําเสนอโครงงาน
หรือผลงานการเขียนและการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน (ประเมินผลโดย
แสดงด้วยสัญลักษณ์ S และ U) 

Study the principles and concepts of professional practice. Ethics in the practice of 
communication, personality and human relations. Basic knowledge Workplace Techniques, Technical 
Presentations, Projects or Works, Writing and Presentation. And getting ready to work with others. 
(Evaluated by S and U) 
 

WILC 192 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1  (Practical Training I) 2(0-40-0) 
วิชาบังคับก่อน :   WILC 191  การเตรียมความพร้อมสําหรับฝึกวิชาชีพ 

ให้นักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการทุกประเภทไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง เพ่ือเรียนรู้สภาพ
จริงของการปฏิบัติงานในองค์กรรวมท้ังได้พัฒนาและยกระดับความคิดและทัศนคติท่ีดีต่อการทํางาน ความเสียสละ 
ความอดทน สํานึกต่อสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพ จนมีความพร้อมในการทํางานอย่างมืออาชีพในอนาคตได้ โดย
ต้องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับวิชาการท่ีได้ศึกษาเม่ือสิ้นสุดการฝึกวิชาชีพ (ประเมินผลโดยแสดงด้วย
สัญลักษณ์ S และ U) 

Students learning by practice in all types of workplace at least 200 hours in order 
to learn the organization and improve their minds and attitudes towards work, sacrifice, public 
tolerance. And develop their personality for ready to work in the future. The performance report 
linked to the academic study must be prepared at the end of the course training. (Evaluated by 
grade level S and U) 

 
WILC 292 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2   (Practical Training II) 2(0-40-0) 
วิชาบังคับก่อน :    WILC 192  การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1  

ให้นักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีดาเนินงานตรงกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า200 ชั่ว โมง 
เพ่ือเรียนรู้ การปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพท่ีนัก ศึกษาสนใจ ภายใต้การนิเทศและประเมินผลของอาจารย์ประจา
วิชาร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมท้ังจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับวิชาการท่ีได้ศึกษาเม่ือสิ้นสุดการ
ฝึกวิชาชีพ (ประเมินผลโดยการให้ระดับคะแนน A-F) 

Students learning by practice in a workplace at least 200 hours of work. Practical 
work of the professional field studied by the subject under the supervisor and evaluation of the 
academic advisor with the subject of the establishment. Include a performance report linked to the 
academic study at the end of the professional course training. (Evaluated by grade level A-F) 
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WILC 392 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3   (Practical Training III) 2(0-40-0) 
วิชาบังคับก่อน : WILC 292  การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 

ให้นักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีดาเนินงานตรงกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า200 ชั่ว โมง 
เพ่ือเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพท่ีนัก ศึกษาสนใจ ภายใต้การนิ เทศและประเมินผลของอาจารย์ประจา
วิชาร่วมกับสถานประกอบการ พร้อมท้ังจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับวิชาการท่ีได้ศึกษาเม่ือสิ้นสุดการ
ฝึกวิชาชีพ (ประเมินผลโดยการให้ระดับคะแนน A-F) 

Students should be trained in a workplace at least 200 hours of fieldwork to learn 
the professional field studied by the subject, and to evaluate the subject matter of the subject. 
Together with the establishment.  Include a performance report linked to the academic study at the 
end of the professional course training. (Evaluated by grade level A-F) 
 

WILC 491    การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
วิชาบังคับก่อน : WILC 191  การเตรียมความพร้อมสาหรับฝึกวิชาชีพ 

ให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนินงานตรงกับสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 16 
สัปดาห์ต่อเนื่อง และ/หรือไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง โดยใช้ความรู้ทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเป็นพนักงาน
ของสถานประกอบการนั้น เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานโครงการและนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ แทนของสถานประกอบการ(ประเมินผลโดยการให้ระดับคะแนน A-F) 

Students are required to work in the workplace for a period of 16 consecutive weeks. 
And/or at least 600 hours using academic knowledge to perform a job as an employee of the 
establishment. Upon completion of the operation. Students will be required to produce project reports 
and present their performance to their supervisor and academic advisor. (Evaluated by grade level A-F)  
 

 กลุ่มวิชาเลือกเสร ี

CART 341  หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ 1  (Topics in Communication Arts I) 3(3-0-6) 
ศึกษาประเด็น หัวข้อ สถานการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ ท่ีสําคัญ น่าสนใจ เป็น

ปรากฏการณ์ในสังคมไทยและได้รับการคัดสรรจากนักศึกษา เพ่ือนําความรู้ด้านนิเทศศาสตร์มาประยุกต์เพ่ือการวิพากษ์ 
วิเคราะห์ 

Study important and interesting issues, topics, situations relating to communication 
arts business causing phenomenon in Thailand; the selected topics to be criticized and analyzed by 
students applying Communication Arts knowledge. 
 

CART 441  หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ 2 (Topics in Communication Arts II) 3(3-0-6) 
ศึกษาประเด็น หัวข้อ สถานการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์ ท่ีสําคัญ น่าสนใจ เป็น

ปรากฏการณ์ในสังคมต่างประเทศและได้รับการคัดสรรจากนักศึกษา เพ่ือนําความรู้ด้านนิเทศศาสตร์มาประยุกต์เพ่ือ
การวิพากษ์ วิเคราะห์ 
 Study important and interesting issues, topics, situations relating to communication 
arts business causing phenomenon abroad; the selected topics to be criticized and analyzed by 
students applying Communication Arts knowledge. 
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 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะบริหารธรุกิจ 
Faculty of Business 
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 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program 

 
 ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  บัญชีบัณฑิต 
    ชื่อย่อ  :  บช.บ. 
 

         ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Accountancy 
           ชื่อย่อ  :  B.Acc. 

 
 ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ปรัชญาและความสําคัญ 

มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีท่ีมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะวิชาชีพ ทักษะ

การสื่อสารและทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ 

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือสร้างบัณฑิตทางการบัญชีท่ีมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากลและสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.  เพ่ือสร้างบัณฑิตทางการบัญชี ท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสถาบัน 

3.  เพ่ือสร้างบัณฑิตรองรับสายวิชาชีพทางการเงนิการธนาคาร 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต   
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โครงสร้างหลกัสูตรบัญชีบณัฑิต 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  140  หน่วยกิต  

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     34  หน่วยกิต 
1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    14  หน่วยกิต 
1.2   กลุ่มวิชาภาษา                                        11   หน่วยกิต 
1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์         6    หน่วยกิต 
1.4   กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม                    3    หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน  36 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 36 หน่วยกิต 
2.3  กลุ่มเอกเลือก 13 หน่วยกิต 
2.4  กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต 

3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 

รายวิชาในหลกัสูตรบัญชีบณัฑิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ให้เรียนไม่น้อยกว่า  34  หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 14 หน่วยกิต    
 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1.  CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์  (Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 
2.  ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 
3.  IPHI 100 ปรัชญาชีวิต  (Philosophy of Life) 2(2-0-4) 
4.  LAWS 100 กฎหมายท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 
5.  PSYC 100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์  (Psychology and Behavioral Science) 2(2-0-4) 
6.  SOCI 100 สังคมเศรษฐกิจการเมืองอาเซียนและโลก 

(ASEAN and Global Socio - economics and Politics) 
2(2-0-4) 

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

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  11  หน่วยกิต 
1. ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4) 
2. ENGL 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(English for Effective Communication) 
2(1-2-4) 

3. ENGL 201 ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ 
(English Skills and Applications) 

2(1-2-4) 

4. ENGL 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ 
(English for Professional Communication and Presentations) 

3(1-4-4) 

5. THAI 100 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ  
(Thai Language for Communication and Presentation) 

2(1-2-4) 
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1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   6   หน่วยกิต 
1. COMP 300 คอมพิวเตอร์เพ่ือการทํางาน  (Computer For Working ) * ไม่นับหน่วยกิต* 2(1-2-4) 
2. SCIE  100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 
3. TAPS  100 การคิดและการแก้ปัญหา  (Thinking and Problem Solving) 2(2-0-4) 
4. TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Media and Technology in Daily Life) 2(1-2-4) 

 

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม   3 หน่วยกิต  
1.4.1 กําหนดให้เรียน 2 รายวิชา  จํานวน 2 หน่วยกิต 
1. LEAC  100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 
2. LEEX  100 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ ์ (Learning by Experiences) 1(0-3-2) 
 

1.4.2 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา  จํานวน 1 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปน้ี 
1. PEHR  101 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ  (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 
2. PEHR  104 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  (Tennis for Health) 1(0-2-2) 
3. PEHR  105 กอล์ฟเพ่ือสุขภาพ  (Golf for Health) 1(0-2-2) 
4. PEHR  106 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ  (Recreation for Health) 1(0-2-2) 
5. PEHR  110 ว่ายน้ําเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 

   

2.   หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต  

 2.1  กลุ่มวิชาแกน  36  หนว่ยกิต 
1. ACCT  111 การบัญชีข้ันต้น 1  (Introduction to Accounting Principles I) 3(3-0-6) 
2. ACCT  112 การบัญชีข้ันต้น 2  (Introduction to Accounting Principles II) 3(3-0-6) 
3. BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ  (Business Law and Ethics)  3(3-0-6) 
4. BUSI  101 หลักการจัดการ  (Principles of Management)  3(3-0-6) 
5. BUSI  102 หลักการตลาด   (Principles of Marketing)  3(3-0-6) 
6. BUSI  201 การภาษีอากร 1  (Taxation I)  3(3-0-6) 
7. BUSI  202 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 

(Management of Information System in Organization)  
3(3-0-6) 

8. BUSI  203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ  
(Quantitative Analysis and Business Statistics)  

3(3-0-6) 

9. BUSI  205 การเงินธุรกิจ  (Business Finance)  3(3-0-6) 
10. BUSI  206 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 

(Productions and Operation Management) 
3(2-2-5) 

11. BUSI  301 การจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management)  3(3-0-6) 
12. ECON  105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (Business Economics)  3(3-0-6) 
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       2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  36  หน่วยกิต 
1. ACCT  211 การบัญชีข้ันกลาง 1  (Intermediate Accounting I) 3(3-0-6) 
2. ACCT  212 การบัญชีข้ันกลาง 2  (Intermediate Accounting II) 3(3-0-6) 
3. ACCT  221 การบัญชีต้นทุน 1  (Cost Accounting I) 3(3-0-6) 
4. ACCT  311 การบัญชีข้ันสูง 1   (Advanced Accounting I)  3(3-0-6) 
5. ACCT  312 การบัญชีข้ันสูง 2   (Advanced Accounting II)  3(3-0-6) 
6. ACCT  321 การบัญชีต้นทุน 2  (Cost Accounting II) 3(3-0-6) 
7. ACCT  331 การสอบบัญชี  (Auditing) 3(3-0-6) 
8. ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี (Accounting Information System) 3(3-0-6) 
9. ACCT  351 การภาษีอากร 2  (Taxation II) 3(3-0-6) 

10. ACCT  411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์   
(Financial Reports and Analysis) 

3(3-0-6) 

11. ACCT  431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  (Internal Control and Auditing) 3(3-0-6) 
12. ACCT  491 การสัมมนาทางการบัญช ี (Seminar in Accounting)  3(3-0-6) 
 

2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต  โดยให้เลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี้  
1. ACCT  181 การฝึกงาน 1 (Practicum I) 1(0-6-0) 
2. ACCT  281 การฝึกงาน 2  (Practicum II) 3(0-18-0) 
3. ACCT  381 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

(Pre-co-operative Education)      
1(1-0-0) 

4. ACCT  382 การฝึกงาน 3  (Practicum III) 3(0-18-0) 
5. ACCT  412 ทฤษฎีการบัญชี  (Accounting Theory) 3(3-0-6)   
6. ACCT  413 การบัญชีระหว่างประเทศ   (International Accounting) 3(3-0-6)   
7. ACCT  414 การบัญชีหน่วยงานรัฐบาล  (Governmental Accounting) 3(3-0-6)   
8. ACCT  415 การบัญชีธนาคาร   (Bank Accounting) 3(3-0-6)   
9. ACCT  421 การบริหารต้นทุน   (Cost Management) 3(3-0-6)   

10. ACCT  422 การวางแผนและควบคุมทางบัญช ี (Controllership) 3(3-0-6)   
11. ACCT  423 การวางแผนกําไรและการควบคุม  (Profit Planning and Control) 3(3-0-6)   
12. ACCT  424 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Management Accounting) 
3(3-0-6)   

13. ACCT  432 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
(Accounting Information System Controls and Auditing) 

3(3-0-6)   

14. ACCT  433 ปัญหาการสอบบัญช ี (Problems in Auditing) 3(3-0-6)   
15. ACCT  434 การสอบบัญชีภาษีอากร  (Tax Auditing) 3(3-0-6)   
16. ACCT  441 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านการบัญชีและโปรแกรมสําเร็จรูปด้านการวางแผน

ทรัพยากรองค์การในทางการบัญชี 
(Accounting Software Package  and Enterprise Resource 
Planning Software for Accounting) 

3(2-2-5) 

17. ACCT  442 การวางระบบบญัชี  (Accounting System Design) 3(3-0-6) 
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18. ACCT  443 ระบบฐานข้อมูลสําหรับการบัญชี   
(Database Systems for Accounting) 

3(3-0-6) 

19. ACCT  444 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
(Analysis and Design of Accounting Information Systems) 

3(3-0-6) 

20. ACCT  445 ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
(Issues in Accounting Information System) 

3(3-0-6) 

21. ACCT  451 การวางแผนภาษีอากร  (Tax Planning) 3(3-0-6)   
22. ACCT  452 ปัญหาการภาษีอากร  (Problems in Taxation) 3(3-0-6)   
23. ACCT  453 การบัญชีเฉพาะกิจการ 1  (Specialized Accounting I)  หรือ 3(3-0-6)   
24. ACCT  454 การบัญชีเฉพาะกิจการ 2  (Specialized Accounting II) หรือ 3(3-0-6)   
25. ACCT  455 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3  (Specialized Accounting III) 3(3-0-6)   
26. ACCT  481 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education)  6(0-40-0) 
27. ACCT  492 ปัญหาพิเศษทางการบัญช ี (Special Problems in Accounting) 3(3-0-6)   
28. ACCT  493 การวิจัยทางการบัญชี  (Accounting Research) 3(3-0-6)   

 
 

2.4 กลุ่มวิชาโท  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
       ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาโทในหลักสูตรต่างๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือกลุ่มวิชาโทการเงินการ
ธนาคารของสาขาดังนี้ 

 กลุ่มวิชาโท การเงนิการธนาคาร  นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะเลือกกลุ่มวิชาการเงินการธนาคาร
เป็นวิชาโท จะต้องลงทะเบียนใน รายวิชาท่ีระบุไว้  จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังต่อไปน้ี 

 

1.  ACCT 415 การบัญชีธนาคาร   (Bank Accounting) 3(3-0-6) 
2.  FINA  361 สถาบันการเงิน   (Financial Institutions)              3(3-0-6) 
3.  FINA  362 การเงินส่วนบุคคล   (Personal Finance)        3(3-0-6) 
4.  FINA  363 การจัดการสินเชื่อ  (Credit Management)                 3(3-0-6) 
5.  FINA  364 หลักการประกันภัย  (Principles of Insurance)         3(3-0-6) 
6.  FINA  461 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)   3(3-0-6) 
7.  FINA  462 การวิเคราะห์ตราสารทุน   (Equity Analysis)                       3(3-0-6) 
8.  FINA  463 การวิเคราะห์ตราสารหนี้   (Fixed Income Analysis) 3(3-0-6) 
9.  FINA  491 การศึกษาค้นคว้าอิสระ   (Independent Study )    3(0-0-40) 

หมายเหตุ:  กรณีท่ีเลือกเรียนวิชาโททางการบัญชี  นักศึกษาต้องเลือกเรียนจากหมวดวิชาเฉพาะด้านของ 
 สาขาวิชาการบัญชีในกลุ่มวิชาแกนและการบัญชีการเงิน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 

 
 
 
 

 :  เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข) 
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง หลักเกณฑ์การทดสอบ 
 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  :  1. แผนการศกึษาแบบฝึกงาน 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  111 การบัญชีข้ันต้น 1 3  ACCT  การบัญชีข้ันต้น 2 3 
BUSI  101 หลักการจัดการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2  ECON  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  2  ENGL  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ 2 
IPHI  100 ปรัชญาชีวิต 2  LAWS  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 
LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  LEEX  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 1 
PSYC  100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 
TAPS 100 การคิดและการแก้ปัญหา 2  SOCI  100 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก 2 
TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1  3 
THAI 100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 2  ACCT  การฝึกงาน 1 1 
 รวม 21   รวม 20 

หมายเหตุ :  กรณีนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 181 การฝึกงาน 1 ต้องฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  211 การบัญชีข้ันกลาง 1 3  ACCT  การบัญชีข้ันกลาง 2 3 
BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ 3  ACCT  การบัญชีต้นทุน 1 3 
BUSI  202 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3  BUSI  201 การภาษีอากร 1 3 
BUSI  203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 
BUSI  205 การเงินธุรกิจ 3  ENGL  ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและการนําเสนอฯ 3 
ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ 2  ACCT  การฝึกงาน 2 3 
SCIE  100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 2     
SOCI  101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2     
 รวม 21   รวม 17 

หมายเหตุ : กรณีนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 281 การฝึกงาน 2 ต้องฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  311 การบัญชีข้ันสูง 1 3  ACCT  การบัญชีข้ันสูง 2 3 
ACCT  321 การบัญชีต้นทุน 2 3  ACCT  การสอบบัญชี 3 
ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3  COMP คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (*ไม่นับหน่วยกิต) 2* 
ACCT  351 การภาษีอากร 2 3  XXXXXXX วิชาโท  3 3 
BUSI  206 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ 3  XXXXXXX วิชาโท  4 3 
XXXXXXX วิชาโท 1 3  ACCT 382 การฝึกงาน 3 3 
XXXXXXX วิชาโท 2 3     
 รวม 21   รวม 15 

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

 
 

      นักศึกษาช้ันปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3  ACCT 491 การสัมมนาทางการบัญชี 3 
ACCT 431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3  BUSI  301 การจัดการเชิงกลยทุธ์ 3 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 1 3  XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี2 3 
XXXXXXX วิชาโท 5 3  XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 3 
       

 รวม 12   รวม 12 



 คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 77 - 
                                                          

 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  Nation University     

แผนการศึกษา  หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  :   2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  111 การบัญชีข้ันต้น 1 3  ACCT  112 การบัญชีข้ันต้น 2 3 
BUSI  101 หลักการจัดการ 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2  ECON  105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 
ENGL 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  2  ENGL  102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ 2 
IPHI  100 ปรัชญาชีวิต 2  LAWS  100 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 2 
LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  LEEX  100 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 1 
PSYC  100 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ 2  PEHR …. การออกกําลังกาย 1 
TAPS 100 การคิดและการแก้ปัญหา 2  SOCI  100 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อาเซียนและโลก 2 
TECH 101 สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 
THAI 100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 2     
 รวม 21   รวม 20 

 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  211 การบัญชีข้ันกลาง 1 3  ACCT  212 การบัญชีข้ันกลาง 2 3 
BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ 3  ACCT  221 การบัญชีต้นทุน 1 3 
BUSI  201 การภาษีอากร 1 3  BUSI  205 การเงินธุรกิจ 3 
BUSI  202 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3  BUSI  206 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ 3 
BUSI  203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 
ENGL  201  ทักษะภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้ 2  ENGL  202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอ 3 
SCIE  100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 2   อย่างมืออาชีพ  
SOCI  101 สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย 2     
 รวม 21   รวม 17 

 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  311 การบัญชีข้ันสูง 1 3  ACCT  312 การบัญชีข้ันสูง 2 3 
ACCT  321 การบัญชีต้นทุน 2 3  ACCT  331 การสอบบัญชี 3 
ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3  ACCT  381 การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานสหกิจฯ 1 
ACCT  351 การภาษีอากร 2 3  ACCT  411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3 
XXXXXXX วิชาเอกเลือก 1 3  ACCT  431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 
XXXXXXX วิชาโท  1 3  COMP  300 คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (*ไม่นับหน่วยกิต) 2* 
XXXXXXX วิชาโท  2 3  XXXXXXX วิชาโท  3 3 
    XXXXXXX วิชาโท  4 3 
 รวม 21   รวม 19 

หมายเหตุ :   วิชา COMP 300  ไม่นับรวมหน่วยกิตไว้ในโครงสร้างหลักสูตร 
 

      นักศึกษาช้ันปีท่ี 4   

 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 481 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6  ACCT 491 การสัมมนาทางการบัญชี 3 
    BUSI  301 การจัดการเชิงกลยทุธ์ 3 
    XXXXXXX วิชาเอกเลือก 2 3 
    XXXXXXX วิชาโท 5 3 
    XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 
 รวม 6   รวม 15 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1.1  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 วิเคราะห์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ 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 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ และปัญหาท่ีสําคัญทางปรัชญา ได้แก่ ตรรกศาสตร์ สุนทรียะ 
อภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยธรรม 

This course aims at the meaning and range and various concepts of philosophy 
from Greek age to postmodern age, the relation among philosophy, religion and science and the 
important philosophical problems: logic, aesthetic, metaphysics, epistemology and ethics.      

LAWS 100   กฎหมายท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  (Laws in Daily Life) 2(2-0-4) 
ศึกษาความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ลักษณะ โครงสร้าง  ท่ีมา ประเภท และ

ความสําคัญของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ความสําคัญของกฎหมายต่อบุคคลและสังคม และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน 

The study of general knowledge, meaning, structures, source, type and the 
significance of Law, process of judgment, the important of Law to person and society and others 
related Law for daily living.    

 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
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PSYC 100  จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์  (Psychology and Behavioral Science)  2(2-0-4) 
ศึกษาความเป็นมาของจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย์ ความหมาย ประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ 

บุคลิกภาพ การปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกันในสังคม องค์กร การ
สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อพฤติกรรม การนําเอาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 

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 การเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พัฒนาการของสังคมโลก พัฒนาการการรวมกลุ่ม การเป็นประชาคมอาเซียน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอาเซียนและโลก 

This course explores the development, institutions and policies of ASEAN and the 
member countries’ social, economic, and politics viewpoints. The changing global context, the 
impact of ASEAN integration, and the potential problems that affect international business are also 
examined.    

SOCI 101  สังคมเศรษฐกิจการเมืองไทย   (Thai Socio - economics and Politics)  2(2-0-4) 
ศึกษาพ้ืนฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ การ

เมืองไทย รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
The study of social basis, economics, and Thai politics; the relationship between 

society, economics, and Thai politics and their changes are addressed in the course. 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   จํานวน 11 หน่วยกิต 

ENGL 101  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (English for Daily Life) 2(1-2-4)
 ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบประโยคพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ และการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียน แบบบูรณาการทักษะภาษา เพ่ือนํามาใช้เพ่ือการติดต่อสื่อสารในบริบทต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 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   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  2( 1-2-4)
 (English for Effective Communication)  
 ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสารด้วยคําศัพท์ในระดับสูงข้ึน เช่น ฝึกการฟังและอ่านเพ่ือจับใจความและรายละเอียดท่ีสําคัญ 
ฝึกการพูดและเขียนโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของภูมิภาคและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังเน้นฝึก
การออกเสียงท่ีถูกต้องตามหลักภาษาและมีความคล่องแคล่ว   
 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 ท่ีใช้คําศัพท์และสํานวนท่ีหลากหลาย รวมถึงใช้ 

ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาท่ีซับซ้อนและเป็นทางการ 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  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนออย่างมืออาชีพ   3(1-4-4)
 (English for Professional Communication and Presentations)  
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารและการนําเสนอ
อย่างมืออาชีพในหัวข้อและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับสาขาของผู้เรียน พร้อมท้ังศึกษาเร่ืองคําศัพท์และสํานวนต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
การสื่อสารอย่างมืออาชีพ 

To practice listening, speaking, reading, and writing English on topics relevant to 
learners’ academic fields with an emphasis on professionally communicating meaningful English 
conversations, and presenting academic texts related to students’ area of specialization. Emphasis is 
also placed to expand professionally communicating vocabulary and expression. 
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THAI 100  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการนําเสนอ           2(1-2-4) 
(Thai Language for Communication and Presentations) 
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ของภาษา การประเมินค่าจากการรับสารในฐานะผู้อ่านและผู้ฟัง กระบวนการส่งสารผ่านรูปแบบการเขียน 
การพูด และการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันตลอดจนฝึกปฏิบัติการใช้ถ้อยคําสํานวนให้เหมาะสมกับบุคคลตามโอกาส 
และสถานท่ี 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.  

 

 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   6  หน่วยกิต 

COMP 300  คอมพิวเตอร์เพ่ือการทํางาน  (Computer for Working)       2(1-2-4)                            
เง่ือนไข :  - ไม่นับหน่วยกิต 

- ผู้ท่ีสอบไม่ผ่าน IT Exam ในชั้นปีท่ี 3 ให้ลงทะเบียนเรียน โดยจัดให้เรียนแบบ  e-learning  
- ระดับผลการเรียนเป็น S หรือ U 
ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการทํางาน  การใช้โปรแกรมประมวลผลคํา  การใช้

โปรแกรม 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 การเปลี่ยนแปลงของส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน 

และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ท้องถ่ินและสากล 
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)
 ศึกษาความหมายของการคิดและการแก้ไขปัญหา เคร่ืองมือในการคิดและการแก้ไขปัญหาเชิง
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. 
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TECH 101  สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน   (Media and Technology in Daily Life)  2(1-2-4)                  
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีและสื่อรูปแบบใหม่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การใช้ห้องสมุดและ

การสืบค้นข้อมูล 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.    

 
 
 

  1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม   3  หน่วยกิต 

LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  (Learning by Activities) 1(0-3-2) 
ศึกษาเรียนรู้ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ การบริหารจัดการ  การประเมินกิจกรรมโครงการ  โดย

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมด้านวิชาการ  ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม  
ด้านศิลปวัฒนธรรม 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 เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาความรู้  ทักษะด้านอาชีพ  

จากการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในเรื่อง
ต่าง 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  กิจกรรมเข้าจังหวะเพ่ือสุขภาพ   (Rhythmic Activities for Health) 1(0-2-2) 
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกําลังกาย การดูแล

น้ําหนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะสามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการเน้นการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา 
ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

The study of the importance of health and physical fitness, introductory exercise 
science, weight control, sport skills and exercising with rhythmic activities for health are emphasized 
in this course. It also aims at using rhythmic activities for exercising for health, fitness and 
amusement, creating good attitude in exercising and having athletic spirits with rhythmic activities. 
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PEHR 104  เทนนิสเพ่ือสุขภาพ   (Tennis for Health)               1(0-2-2) 
ศึกษาประวัติ จุดมุ่งหมาย ทักษะพื้นฐาน เทคนิควิธีการเล่นเทนนิส ความสําคัญของสุขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย การดูแลน้ําหนักตัวให้เหมาะสม สามารถนําไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
สมรรถภาพ เน้นการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยกิจกรรมเทนนิสซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

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  กอล์ฟเพ่ือสุขภาพ   (Golf for Health)        1(0-2-2) 

ศึกษาวิธีการ ทักษะพื้นฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการเล่นกอล์ฟ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธี
ของการเล่นกอล์ฟตามหลักสากลนิยม การบํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจน
ความปลอดภัยในการเล่น ความสําคัญของสุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การ
มีน้ําใจนักกีฬา ด้วยกิจกรรมกอล์ฟ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

This course covers methods, basic skills, objectives, and benefits of playing golf; 
techniques and how to play golf such as proper etiquette, and how to take care of golf equipment. 
This course also covers rules, manners for playing golf, safety, the importance of health and fitness, 
creating good attitude in exercising, and having an athletic spirit with playing golf.  

 

PEHR 106  นันทนาการเพ่ือสุขภาพ   (Recreation for Health) 1(0-2-2) 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพ่ือการนันทนาการ ให้ผู้เรียนเกิดความ

สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย มีน้ําใจ
นักกีฬา รวมท้ังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

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  ว่ายน้ําเพ่ือสุขภาพ  (Swimming for Health) 1(0-2-2) 
ศึกษาวิธีการ ทักษะพ้ืนฐาน จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการว่ายน้ํา ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีการ 

การบํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา มารยาท ระเบียบในการแข่งขัน ตลอดจนความปลอดภัยในการเล่น ความสําคัญของ
สุขภาพ สมรรถภาพร่างกาย การปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกาย การมีน้ําใจนักกีฬา ด้วยการว่ายน้ํา ซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

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.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

  2.1  กลุ่มวิชาแกน 
ACCT 111  การบัญชีขั้นต้น 1    (Introduction to Accounting Principles I) 3(3-0-6) 

หลักการบัญชี แม่บทการบัญชี วงจรการบัญชี การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการให้บริการ และ
กิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย รายการปรับปรุงและ
แก้ไขข้อผิดพลาด 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. 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับ สินค้าคงเหลือและการบัญชีสําหรับ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่าย เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน ประมาณการหนี้สินและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ส่วนของ
เจ้าของ และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวข้อง 

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  และกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 

เช่น หลักกฎหมายซ้ือขาย เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ กู้ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน 
เช่น ตราสารทุนและตราสารหนี้ 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) 
ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารท้ังในและต่างประเทศ วิวัฒนาการของแนวความคิดและ

ทฤษฎีทางการบริหาร หน้าท่ีการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน และการควบคุม 
การศึกษาหน้าท่ีการบริหาร โดยอาศัยหลักการทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน 
และหน่วยงานในองค์การ  โดยมุ่งให้ความสําคัญกับผลกระทบของปัจจัยท่ีเป็นตัวบุคคล     ซ่ึงส่งผลกระทบต่อองค์การ 
รวมถึงการบริหารความเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ ในยุคโลกาภิวัตน์ 
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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 หน้าท่ีและความสําคัญของการตลาดท่ีมีผลต่อความสามารถในการดําเนินงานของ

ธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวาง
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ 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 201  การภาษีอากร 1   (Taxation I)     3(3-0-6) 
ภาพรวมของโครงสร้างระบบการภาษีอากรของไทย  หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ และภาษีท้องถ่ิน 

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  
หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การแข่งขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กร และการบริหาร บทบาท
และหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีมีต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา และการฝึกใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
Prerequisite :  TECH 101  Media and Technology in Daily Activity 

An exposure to principle of organizational information system management, 
applications of information technology to achieve competitive advantages, organizational 
development strategy by adopting information technology, information technology utilization 
planning, provision of information technology for human resources, organization, and management, 
roles and responsibilities of management with respect to utilization of information technology in 
organization, case study, and hands-on practice of relevant software.  
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BUSI 203  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ    3(3-0-6) 
(Quantitative Analysis & Business Statistics)   
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ

แน่นอน และความไม่แน่นอน โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจําลองสถานการณ์ รวมท้ังการ
ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือการวิจัยและตัดสินใจทางธุรกิจ 

A study of mathematics and statistics for quantitative analysis, techniques for 
decision making  under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, simulation, 
and applied use of descriptive statistics and inferential statistics for processes of research and 
decision making in business context.  

 

BUSI 205  การเงินธุรกิจ 1   (Business Finance I)   3(3-0-6) 
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) 

ขอบเขตและบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจท่ีมีผลทางภาษี  เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือการบริหารการเงิน  การจัดการ
ทางการเงินของธุรกิจท้ังในด้านการจัดการ จัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ตลาดทางการเงิน และการบริหารความ
เสี่ยงทางการเงิน 

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  การวางแผนผลิตสินค้า
และบริการ  หลักการเพิ่มผลผลิต  การเลือกทําเลท่ีต้ัง การวางแผนผังการจัดซ้ือและลําเลียง  การควบคุมสินค้าคงคลัง  
การควบคุมคุณภาพ  มาตรฐานสินค้าและบริการ  การควบคุมต้นทุนการลดความสูญเสีย  การบํารุงรักษาอุปกรณ์  การ
บริหารความปลอดภัย  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. 
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BUSI 207  การเงินธุรกิจ 2(Business Finance II) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  BUSI 205 การเงินธุรกิจ 1 

เทคนิคการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน  เงินสด  ลูกหนี้  สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร (งบ
รายจ่ายลงทุน) ภายใต้สถานการณ์ท้ังแน่นอนและไม่แน่นอน  โครงสร้างเงินลงทุนและต้นทุนของเงินทุน หนี้สิน การ
จัดหาเงินทุนระยะยาว  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 .  

 
BUSI 301  การจัดการเชิงกลยุทธ์   (Strategic Management) 3(3-0-6) 

ศึกษาการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและสถานการณ์ภายในองค์การโดยวิเคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็ง โอกาสและอุปสรรค เพ่ือกําหนดทิศทางจุดมุ่งหมายและภารกิจขององค์การให้เหมาะสมกับกําลังความสามารถ 
และสภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ  ปรัชญา  นโยบาย   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   แผน
ทิศทางกลยุทธ์ 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 การวิเคราะห์
ต้นทุน กําไร  โครงสร้างการตลาด  ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน    นโยบายการคลัง  นโยบายการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์    ประกอบการตัดสินใจในการ กําหนดนโยบายของธุรกิจ เช่น นโยบายการ
ผลิต นโยบายการตลาด นโยบายการกําหนดราคา     

An exposure to principles of economics with an emphasis on demand, consumer 
behavior, production behavior, cost and profit analysis, market structure, financial market, monetary 
policy, fiscal policy, and international trade and monetary policy. This also aims to encourage 
applied use of these topics in the processes of analysis and decision-making as well as business 
policy determination including production policy, marketing policy, and pricing policy.  
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ACCT 100  การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting)                                  3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน : สําหรับนักศึกษาต่างคณะท่ีต้องการเลือกเรียนวิชาโทการเงินการธนาคาร 

หลักการบัญชี แม่บทการบัญชี  หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจรการบัญชี 
การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยการ การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และต๋ัวเงินรับ สินค้าคงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การบัญชี
สําหรับภาษีมูลค่าเพ่ิม และการบัญชีสําหรับกิจการผลิตสินค้า  จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 

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. 

 
 
 

 2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคบั 

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) 
 

 วิชาบังคับก่อนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปิดวิชาโททางการบัญชี :   
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)   

                     ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 
หลักการและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการและการวัด

มูลค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ในรายงานทางการเงิน การบัญชีสําหรับ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืม และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือระบบการควบคุมสินทรัพย์ 

Principles and procedures of accounting for assets; classification; recognition and 
valuation of assets; and presentation of assets in the financial reporting; accounting for investment 
property; borrowing cost and accounting software for asset control system. 
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ACCT 212  การบัญชีขั้นกลาง 2    (Intermediate Accounting II)    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 111 หลักการบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ 
                      ACCT 112 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II) 

 วิชาบังคับก่อนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปิดวิชาโททางการบัญชี :   
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)   

                     ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 
หลักการและวิธีการทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการ การรับรู้รายการ 

การวัดมูลค่าหนี้สิน การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินในรายงานทางการเงิน การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชี
บริษัทจํากัด 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) 

 วิชาบังคับก่อนสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นกรณีท่ีหลักสูตรท่ีเปิดวิชาโททางการบัญชี :   
ACCT 101 การบัญชีการเงิน 1 (Financial Accounting I)   

                     ACCT 102 การบัญชีการเงิน 2 (Financial Accounting II) 
หลักพ้ืนฐานของการบัญชีต้นทุน การคิดต้นทุนงานสั่งทํา การคิดต้นทุนงานช่วง การบัญชีสําหรับวัตถุ

ทางตรง แรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การคิดต้นทุนตามกิจกรรม การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ การบัญชีสําหรับสินค้าเสีย เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย การงบประมาณและการคิดต้นทุนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ผลต่าง  

Basic principles of cost accounting; job order costing; process costing ; accounting 
for direct material, direct labor and manufacturing overhead; activity-based costing; accounting for 
joint and by product; accounting for spoiled goods, scrap and waste materials; budgeting and 
standard costing; variance analysis. 

 
ACCT 311  การบัญชีขั้นสูง 1    (Advanced Accounting I)        3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

 ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการร่วมค้า กิจการขายผ่อนชําระ     ธุรกิจลีสซ่ิง 

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. 
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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 รายการ

เงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
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 
การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน การกําหนดราคาโอน การ
วิเคราะห์รายจ่ายลงทุน ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดต้นทุนร่วมสมัยในการตัดสินใจ และระบบต้นทุนร่วมสมัยเพ่ือการ
วางแผนและควบคุม 

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 กฎหมายและ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบบัญชี หลักและวิธีการควบคุมภายใน เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี การควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชี รายงานการสอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีท่ีประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์ 

Concept and framework of auditing; auditing standard; objectives, scope, law and 
regulations related to auditing; principles and procedures of internal  ontrol; auditing techniques and 
planning; audit quality control; audit reports; and computerized data processing audit. 
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ACCT 341  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting Information Systems) 3(3-0-6) 
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 การไหลของข้อมูล

และสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา เอกสาร เคร่ืองมือสําหรับงานด้านสารสนเทศ
ทางการบัญชี 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) 
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษี

อากร การคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกําไรสุทธิทางภาษี
อากร การจัดทํารายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษี 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  การสัมมนาการบัญชี   (Seminars in Accounting) 3(3-0-6) 
เง่ือนไข :  เฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หรือ ขึน้กับดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจทางการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร หรือระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเป็นปัจจุบัน 

Presentation and discussion on current interesting topics in financial accounting, 
managerialaccounting or  accounting information systems in current issue. 
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 2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
          โดยให้เลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี้  

ACCT 181  การฝึกงาน 1   (Practicum I) 1(0-6-0) 
ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะต้องสะสมจํานวนชั่วโมง

ฝึกงานไว้ไม่น้อยกว่า 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) 
ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะต้องสะสมจํานวน

ชั่วโมงฝึกงานไว้ไม่น้อยกว่า 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) 
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้ ร่วมงาน 

จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน 
การใช้สถิติและระเบียบวิธีวิจัย ในการเขียนรายงาน 

Principle and concept of co-operative education; pre-collaboration; professional 
ethics; communicative; personality and interpersonal relations; techniques and knowledge base in 
application.Using satatistics and research methodology for report issuse 

ACCT 382 การฝึกงาน 3   (Practicum II) 3(0-18-0) 
ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะต้องสะสมจํานวนชั่วโมง

ฝึกงานไว้ไม่น้อยกว่า 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 วิธีการและเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะห์รายงานการเงิน

และข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนท่ีสําคัญเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายงานการเงินจาก
การเลือกใชน้โยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินรวม การวิเคระห์งบกระแสเงินสด คุณภาพกําไร การ
วิเคราะห์งบการเงินนานาชาติ 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 รวมถึงการประยุกต์วิธีการ

และหลักการต่าง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ 
มาตรฐานของสถาบันแห่งวิชาชีพและสังคม หลักการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน ตลอดจนการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปัญหาท่ีเกี่ยวข้อง 

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 การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของ

ประเทศต่าง ๆ การลดความแตกต่างทางการบัญชี การซ้ือตราสารล่วงหน้า และภาวะเงินเฟ้อ งบการเงินระหว่าง
ประเทศและการเปิดเผยข้อมูล งบการเงินรวมและรายงานตามส่วนงานของบริษัทข้ามชาติ การวิเคราะห์งบการเงิน
นานาชาติ การกําหนดราคาโอนและภาษีระหว่างประเทศ 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 นโยบายการ
บัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ การจัดทํารายงานทางการ
เงินของหน่วยงานภาครัฐ 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. 
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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. 
 

ACCT 421  การบริหารต้นทุน  (Cost Management) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ACCT 321 การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting II) 

ต้นทุนเพ่ือการบริหารในเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า

และต้นทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารสินค้าทันเวลา การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวัดผลงานแบบดุลยภาพ 

การนําข้อมูลต้นทุนไปใช้ในประกอบการตัดสินใจการวางแผน 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) 

วิชาบังคบัก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 
ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I) 
ลักษณะและบทบาทของผู้อํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสร้างของการจัดองค์การ เทคนิคใน

การวางแผนและควบคุม การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน และการศึกษานอก
สถานท่ี 

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 การประเมินผลงานขององค์กรท่ี

เน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเคร่ืองมือ การกําหนดดัชนีชี้วัดผลดําเนินงานและการรายงานเพื่อ
การควบคุมและการบริหาร 

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. 
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ACCT 424  การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  (Environmental Management Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I) 
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ทางธุรกิจท่ี
ได้รับจากการจัดการสิ่งแวดล้อมท้ังท่ีเป็นตัวเลขทางการเงินและไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานข้อมูลการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดทํารายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนเสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

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 กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับท่ัวท้ัง
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) 
บทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอร์ท่ีมีต่อการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาชีพท่ี

เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทและโครงสร้างการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 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. 
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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 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในส่วนของห้างหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 การสอบบัญชีตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
และการรายงานสําหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

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 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติใช้ระบบการ

วางแผนทรัพยากรองค์การ การประยุกต์งานด้านการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ กลุ่มระบบงานทางการ
บัญชีซ่ึงรวมถึงระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทํางบการเงิน 

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 ส่วนประกอบ

ของระบบบัญชี วิธีการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การออกแบบเอกสาร ทะเบียนและบัญชีต่างๆ การออกแบบ
รายงานทางการบัญชี ความแตกต่างระหว่างการบัญชีท่ีทําด้วยมือและคอมพิวเตอร์ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบบัญชี 

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  
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ACCT 443  ระบบฐานข้อมูลสําหรับการบัญชี   (Database Systems for Accounting)  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : BUSI 202  การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร  
  (Management Information System in Organization) 

แนวคิดพ้ืนฐานของฐานข้อมูล ภาษา การออกแบบฐานข้อมูล เทคนิคและแนวโน้ม การนําระบบ
ฐานข้อมูลไปปฏิบัติใช้ 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 
พจนานุกรมข้อมูลในการวิเคราะห์ระบบ 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. 

 
ACCT 445  ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(3-0-6) 
 (Issues in Accounting Information System) 
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 

ค้นคว้า วิเคราะห์และอภิปราย เพ่ือให้เกิดความรู้ และความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในประเด็นหรือปัญหา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาทักษะก่อนการปฏิบัติงาน 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 ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน เพ่ือให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม 

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 ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน 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. 
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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 และกิจการให้บริการอ่ืน เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหน่ึง หรือ หลาย
ประเภท 

Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as hotel, 
hospital, toursism, and other servicing enterprises. Selected one or more topics. 

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 ธุรกิจ

การเกษตร 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. 
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ACCT 481  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   (Co-operative Education)            6(0-40-0) 
เง่ือนไขรายวิชา :  นักศึกษาต้องลงทะเบียน และสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
Requirement  :  Students have to register and pass all subjects in major courses not  less than 

30 credits 
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

กับสถานประกอบการเพื่อให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
บัญชี นักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทํางานท้ังสิ้นไม่
น้อยกว่า 4 เดือนเต็ม นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากรายงานประสบการณ์ท่ีได้จากการทํางานในสถาน
ประกอบการ หรือผลงานสร้างสรรค์อ่ืน 

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 
     (Quantitative Analysis & Business Statistics)   

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิจัยและแบบวิจัยต่างๆ การใช้สถิติวิเคราะห์อย่างง่ายในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางบัญชี 

Introduction to research; research methology and designs; use of basic statistical 
analysis; and literature review of accounting research.  

 
 2.4  กลุ่มวิชาโทการเงนิการธนาคาร  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต    

โดยให้เลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี ้ 

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. 
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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 ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน การจัดการด้านเงินทุนและการบริหารสภาพคล่อง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารกําไรและต้นทุน 
การวิเคราะห์ฐานะและความมั่นคงตลอดจนกลยุทธ์ในการวางแผนทางด้านการเงินของสถาบันการเงิน 

           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 ซ่ึงครอบคลุมถึงแนวคิดทางด้านการบริหารเงิน โดยเน้น
ถึงการนําไปใช้จริงของแต่ละบุคคลแต่ละครัวเรือน ซ่ึงได้แก่ การจัดทํางบประมาณ การออม การลงทุนในท่ีอยู่อาศัย 
การกู้ยืม การประกันภัยต่าง ๆ การลงทุน ภาษี การวางแผนในวัยเกษียณอายุ  มรดก รวมถึงหลักการ เทคนิคของการ
จัดการสินทรัพย์ และหนี้สินของครัวเรือน และศึกษาถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับแต่ละบุคคลและ
ครัวเรือน  

                    The management of household and personal finance covering financial concepts 
with special emphasis on their application in real situations by individuals and households: budget 
management, saving, housing acquisitions, borrowing, different types of insurance, investments, 
retirement planning; principles and techniques for the management of household's assets and 
liabilities, financial institutions concerned with individuals and households 

 
FINA 363  การจัดการสินเชื่อ   (Credit Management)   3(3-0-6)  

 วิชาบังคับก่อน : BUSI 205  การเงินธุรกิจ I (Business Finance I)  
            ความสําคัญของการจัดการสินเชื่อในปัจจุบัน ชนิดของสินเชื่อต่าง ๆ สินเชื่อผู้บริโภค สินเชื่อการคา้ 

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อทุกชนิด แหล่งท่ีมาของข้อมูลต่าง ๆ วิธีการเรียกเก็บหนี้ ลําดับข้ัน
การเก็บหนี้ตามกฎหมาย  

            Importance of credit management at present, types of credits, consumer credit, 
commercial credit, the sources of information and information collection for the credit analysis and 
decisions, debts collection methods, and legal procedures of debt collection 
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FINA 364     หลักการประกันภัย   (Principles Of Insurance)   3(3-0-6) 
         บทบาทความรับผิดชอบของการประกันภัยประเภทต่าง ๆ หน้าท่ีความรับผิดชอบของบริษัท

ประกันภัย กระบวนการประกันภัยตามหลักสากล ลักษณะของการเสี่ยงภัยของธุรกิจ  ประเภทการเสี่ยงภัย ลักษณะ
การประกันชีวิต  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  

  
FINA  462     การวิเคราะห์ตราสารทุน  (Equity Analysis)  3(3-0-6)  

 วิชาบังคับก่อน : BUSI 205  การเงินธุรกิจ I  (Business Finance I)  
   หรือสําหรับนักศึกษาสาขาอื่นในคณะบริหารธุรกิจ หรือนกัศึกษาต่างคณะ    
                         BUSI 205  การเงินธุรกิจ I  (Business Finance I) 
                           BUSI 207  การเงินธุรกิจ II (Business Finance II) 

            ตราสารทุน ตลาดตราสารทุน ลักษณะของตลาดและกลไกการทํางานท้ังของตลาดแรกและตลาด
รองของตราสารทุน ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆ ท่ีเป็นพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประเภท
ต่าง ๆ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับราคาหลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยง ความพอใจในความเสี่ยง 
และการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดจนนโยบายการลงทุนอันมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงอัตรา
ผลตอบแทนท่ีต้องการในระดับความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนพอท่ีจะยอมรับได้       
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         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 เคร่ืองมือของตลาดตราสารหนี้หรือพันธบัตร 
ทฤษฎีท่ีนํามาวิเคราะห์หาราคา 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) 

                นักศึกษาได้ทําการค้นคว้าหัวข้อท่ีน่าสนใจหรือหัวข้อท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Testable 
Hypothesis) ทางการเงินด้วยตนเอง โดยกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือตอบคําถามอย่างเป็นระบบ   

                Independent study on interesting topics or testable hypothesis in financial issues 
using appropriate research methodology to ensure effective results 
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สร้างและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้านการบริหารธุรกิจ ให้รู้ลึก รู้จริง นําไปพัฒนากระบวนการทาง

ความคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบ ต่อการบริหารธุรกิจและ มี
คุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม  
 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ผลิตบัณฑิต ท่ีมีทักษะทางการบริหารธุรกิจ  
2. ผลิตบัณฑิตให้มีพัฒนาการด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์  ความคิดเชิงนวัตกรรม และนําหลัก

วิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการแข่งขันใน

ตลาดแรงงาน คือ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีความสามารถในการนําเสนอและการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  

4.  ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสังคม อย่างมีจรรยาบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  
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 โครงสร้างหลกัสูตร 

 

                 โครงสร้างหลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12   
1.3 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6   
1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 30 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
         หรือ 
      กลุ่มวิชาโท 

15 
 
  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

รวม 135  หน่วยกิต 
 

 
รายวิชาในหลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30   หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      
1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์(Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 
2. ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 
3. LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 
4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 2(2-0-4) 
5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 
2(2-0-4) 

 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 
1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 
2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 
3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 
4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 
5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
6. THAC 102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
7. THAC 201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3  (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
8. THAC 202  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
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9. ASEN 101   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1 (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 
10.  ASEN 102   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2 (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 

  

เง่ือนไข 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) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

-  การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได้ 
 

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  (Mathematical  in daily) 2(2-0-4) 
2. SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนทศ  (Media and Information Technology) 2(1-2-4) 

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต 
1. LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
2. LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

 

หมายเหตุ : 
1. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ได้แก่  

1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 

2. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency)  ได้แก่  
2.1 สังคมและวัฒนธรรม  
2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์  

3. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Technical competency) ได้แก่  
3.1 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา 

4. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านจิตอาสา ได้แก่  
4.1 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
4.2 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ   99  หน่วยกิต  

  2.1  กลุ่มวิชาแกน  43  หน่วยกิต 

1. ACCT 103 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )  3(3-0-6) 

2. ACCT 301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  (Managerial Accounting)  3(3-0-6) 

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

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

5. BUSI 103  หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 

                            (Principles  of  Management and Organizational Behavior)             

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

 7.    BUSI 203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ   3(3-0-6) 

   (Quantitative Analysis and Business Statistics)  

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

 9.    BUSI 206 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ  3(3-0-6)

  (Productions and Operation Management)  

10.   ECON 105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)   3(3-0-6) 

 
หมายเหตุ : 

1. กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill) ได้แก่  
1.1 หลักการตลาด 

2. กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill) ได้แก่  
2.1 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      
2.2 การเงินธุรกิจ 

3. กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านติดต่อสื่อสาร (Communication Skill) ได้แก่  
3.1 หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ 

 

 2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  54 หน่วยกิต 
 

1.   BUSI 121 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  3(3-0-6)   
  (Hospitality Industry Management)    
2.   BUSI 122 พฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer Behavior)  3(3-0-6)   
3. BUSI 191  ฝึกปฏิบัติงาน 1   (Practicum I)  1(0-6-0) 
4.  BUSI 221  การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร  3(3-0-6)   
   (Management of Information System in Organization) 
5.   BUSI 222 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management) 3(3-0-6) 
6.   BUSI 223  การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Modern Entrepreneurship)   3(3-0-6) 
7.   BUSI 224  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 
  (Integrated Marketing Communication)  
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8.   BUSI 225 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ  3(3-0-6) 
  (Personality Development in Careers) 
9.   BUSI 226 การบริหารการขายและศิลปะการขาย  3(3-0-6) 

 (Sales Management and Salesmanship)   
10.  BUSI 291  ฝึกปฏิบัติงาน 2  (Practicum II)       2(0-12-0) 
11.  BUSI 321 การบริหารสื่อ    (Media Management)  3(3-0-6) 
12.  BUSI 322 นวัตกรรมและการบริหารความเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
   (Innovation and change Management)   
13.  BUSI 323 การวิจัยธุรกิจ  (Business Research)  3(3-0-6)   
14.  BUSI 324 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   (Business English I)  3(3-0-6) 
15. BUSI 325 การจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Management)    3(3-0-6) 
16. BUSI 326 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

 (International Business Management)     
17. BUSI 391  ฝึกปฏิบัติงาน 3  (Practicum III)                                   3(0-18-0) 
18. BUSI 421 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  (Business English II)          3(3-0-6)  
19.  BUSI 481 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ (Seminar in Business Administration)   3(3-0-6) 
20.  BUSI 491   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education)                  6(0-40-0) 

หมายเหตุ : 
1. วิชาเอกบังคับ  54  หน่วยกิต  มาจากวิชาทฤษฎี 48 หน่วยกิต และวิชาปฏิบัติ  ซ่ึงนักสึกษาสามารถเลือกวิชา

 ฝึกปฏิบัติงาน หรือ สหกิจศึกษา  จํานวน 6 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill) ได้แก่  

2.1 การฝึกปฏิบัติงาน              2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ    
2.2 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   2.4 การบริหารสื่อ  

3.  กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill) ได้แก่  
         3.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       3.3 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
         3.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2       3.4 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

4.  กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะด้านติดต่อสื่อสาร (Communication Skill)  ได้แก่  
         4.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   4.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   
  4.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    4.5 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ 
     4.3 การบริหารสื่อ              
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 2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต 

(1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือก จากรายวิชาท่ีกําหนดในกลุ่มวิชาเอกเลือก ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

(2) มหาวิทยาลัยจะประกาศเปิดสอนรายวิชาเอกเลือกตามแผนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา ท่ีเทียบเท่าจากสถานประกอบการหรือสถาบันอ่ืนเพ่ือเทียบโอน

รายวิชาเอกเลือก ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
 

1.  BUSI  351 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 (Logistic and Supplychain Management)    

2. BUSI  352 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship Management) 3(3-0-6) 
3.  BUSI  353 หัวข้อพิเศษทางการตลาด  (Current Issues in Marketing) 3(3-0-6) 
4.  BUSI  354  การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 

 (Advertising & Public Relations Management) 
5.  BUSI  361 ธุรกิจท่ีพักแรม  (Accommodation Business) 3(3-0-6) 
6.  BUSI  362 การขนส่ง  (Transportation) 3(3-0-6)  
7.  BUSI  363 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบริการ (Marketing  for Hospitality) 3(3-0-6) 
8.  BUSI  364 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Social and Green Marketing Concept) 
9. BUSI  451 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 

  (Conflict Management and Negotiation) 
10. BUSI  452 การบริหารตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้า  3(3-0-6) 

 (Brand Management and Brand Communication) 
11. BUSI  453 การจัดการธุรกิจส่งออกและนําเข้า     3(3-0-6)  
     (Import and Export Business Management) 
12. BUSI  454 การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN) 3(3-0-6) 
13.  BUSI  455 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6) 
    (International Product and Price Management) 
14.  BUSI  456 การจัดการช่องทางการจัดจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6) 
    (International Distribution Channel Management) 
15. BUSI  461 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  (Food and Beverage Services) 3(3-0-6) 
16.  BUSI  462 การจัดการธุรกิจนําเท่ียว  (Tour and Travel Agency Management) 3(3-0-6) 
17.  BUSI  463 ธุรกิจการจัดการประชุม  (MICE Business) 3(3-0-6) 
18.  BUSI  464 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ์  3(3-0-6) 
    (Marketing Management for M.I.C.E.) 

 

หมายเหตุ : 
1. กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill) ได้แก่ 
    1.1 ธุรกิจท่ีพักแรม       1.3 การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
    1.2 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   1.4 การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
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2. กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill) ได้แก่  
    2.1 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     2.2 การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

3. กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านติดต่อสื่อสาร (Communication Skill)  ได้แก่ 
    3.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   3.5 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม       
    3.2 การตลาด สําหรับอุตสาหกรรมบริการ  3.6 การจัดการธุรกิจนําเท่ียว       
 3.3 ธุรกิจท่ีพักแรม       3.7 ธุรกิจการจัดการประชุม  

3.4 การขนส่ง     3.8 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
 
 

  2.4  กลุ่มวิชาโท  
(1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทการเงินการธนาคาร ของสาขาวิชาการบัญชี ท่ีเปิด

สอนในลักษณะการจัดการสอนร่วมกับผู้ประกอบการ         
(2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทของสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนใน

มหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเทียบเท่าจากสถานประกอบการหรือสถาบันอ่ืนเพ่ือ

เทียบโอนรายวิชาในกลุ่มวิชาโท ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

กลุ่มวิชาโทสาํหรับนักศึกษานอกคณะบริหารธุรกิจ ที่จะมาโทสาขาบรหิารธรุกิจ 
 ให้เลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดในกลุ่มวิชาโท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต  
         นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาท่ีสนใจจากต่างคณะฯ  หรือสาขาวิชา  จํานวน 6 หน่วยกิต หรือตามความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ภายใต้ความเห็นชอบจากคณะวิชา 

 
 
   :  เงื่อนไขการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข) 

2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง หลักเกณฑ์การทดสอบ 
IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
 

ชั้นปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUSI    102 หลักการตลาด 3 3 3 3 

BUSI    103 หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3 3 3 3 

CIVI     100 อารยะธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์ 2 2 2 2 

ECON  100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 2 2 2 

LEAC  100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 0 1 0 

TAPS  100   การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 2 2 2 2 

TECH  100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2 

กลุ่มภาษา 1 3 3 3 3 

รวม 18 17 18 17 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUSI    121 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 3 3 3 3 

BUSI    122 พฤติกรรมผู้บริโภค  3 3 3 3 

BUSI    191 ฝึกปฏิบัติงาน 1 1 0 - - 

LAWS  102 กฎหมายท่ัวไป 2 2 2 2 

LEAC   200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 0 1 0 

SCIE    100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 2 2 2 2 
SOCU  100 สังคมและวัฒนธรรม 2 2 2 2 

กลุ่มภาษา 2 3 3 3 3 

รวม 17 15 16 15 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
 

ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ACCT   103 การบัญชีการเงิน 3 3 3 3 
BUSI    221 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3 3 3 3 
BUSI    222 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 3 3 
BUSI    223 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3 3 3 3 
BUSI    224 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 3 3 3 
กลุ่มภาษา 3 3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
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 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน 2 2 2 2 
กลุ่มภาษา 4 3 3 3 3 
วิชาเลือกเสรี 1 - - 3 3 

รวม 19 17 20 20 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

 
ชั้นปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUSI   201 การภาษีอากร 1 3 3 3 3 
BUSI   203 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

และสถิติธุรกิจ 
3 3 3 3 

BUSI   321 การบริหารสื่อ 3 3 3 3 
BUSI   322 นวัตกรรมและการบริหารความ

เปลี่ยนแปลง 
3 3 3 3 

BUSI   323 การวิจัยธุรกิจ 3 3 3 3 
BUSI   324 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

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

รวม 21 21 21 21 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

 
ชั้นปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

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

รวม 18 18 18 18 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

วิชาเลือกเสรี 1 3 3 - - 
วิชาเลือกเสรี 2 3 3 - - 
 BUSI  491 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  - - 6 6 

รวม 6 6 6 6 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    

 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์  (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                    ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารย
ธรรมสมัยโบราณ  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 และ
ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้าน
ตลาดทุน  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   กฎหมายท่ัวไป  (General Laws) 2(2-0-4) 
                   ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแต่ละประเภท  การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่ง 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 สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
                    The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 
culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การส่ือสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เคร่ืองมือในการสื่อสาร การคิด และการ
แก้ไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  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.        

คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    (English for Communication I) 3(2-2-5) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    Elementary structure and grammar.  listening, speaking, reading and writing basic 
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    (English for Communication II) 3(2-2-5) 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ  
                    Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in 
communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages. 
 

ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3    (English for Communication III) 3(2-2-5)  
                   โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  โดยให้ประสานสัมพันธ์กันท้ัง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซ้อนย่ิงข้ึน 
                    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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4    (English for Communication IV) 3(2-2-5)  
                    ศัพท์ สํานวนท่ีใช้ในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 
                    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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1    (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
                   อักษรไทย ระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  
                   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   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2    (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3    (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
                  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและ
การฟังโดยเน้นการเก็บใจความสําคัญ 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
                   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    Thai usage for communication and presentation in academic and business areas; 
four-skill practice focused on appropriate and effective communication in careers. 
 

ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1    (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 
 เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือกลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบื้องต้น 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   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2    (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 
เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือกลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/

เกาหลี)    โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน  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. 
 

        เง่ือนไข 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)   

หรือเรียน  ภาษาอาเซียน   6   หน่วยกิต  (ASEN 101  และ ASEN 102) 
หรือเรียน   ภาษาอั  งกฤษ   6   หน่วยกิต  (ENCO 101 และ ENCO 102)   

(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 
-  จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 
-  การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได้ 
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 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematical  in Daily Life) 2(2-0-4) 
     ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจ  
     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 และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
การส่งเสริม บํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
      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 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร การศึกษาและนําไปใช้เชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การ
สืบค้นข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 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.      
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 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรม  การเสริม
ทักษะ และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
               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. 
 

LEAC 200   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2   (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 
                    การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ด้านการส่ือสาร ด้านภาษา และด้าน
ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี
สมบูรณ์  มีจิตอาสา 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 
การจัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการให้บริการและกิจการพาณิชยการ จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และ
แนวความคิดเกี่ยวกับ ต้นทุน – ปริมาณ – กําไร เพ่ือการตัดสินใจ 
 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 การบัญชีเพ่ือการจัดการ   (Managerial Accounting) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 103  การบัญชีการเงิน   
 บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน   การคิดต้นทุนตามกิจกรรม 
การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุ่น การวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณ – กําไรการบัญชีตามความรับผิดชอบ การ
จัดทํารายงานตามส่วนงาน การกําหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
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. 
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BLAW 201  กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ  (Business Law and Ethics)  3(3-0-6) 
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ  และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 

เช่น หลักกฎหมายซ้ือขาย เช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ กู้ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน 
เช่น ตราสารทุนและตราสารหนี้ 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 102  หลักการตลาด   (Principles of Marketing) 3(3-0-6) 

ศึกษาแนวความคิด   หน้าท่ีและความสําคัญของการตลาด  ท่ีมีผลต่อความสามารถ ในการดําเนินงาน
ของธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ์   พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวาง
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์  กําหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกจิ 
  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) 
  ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารท้ังในและต่างประเทศ หน้าท่ีการบริหาร คือ การวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การชี้นํา และการควบคุม การศึกษาหน้าท่ีการบริหาร แนวคิดและทฤษฎีทางด้าน
การจัดการในปัจจุบัน บทบาทหน้าทีของผู้บริหารในด้านการจัดการกระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนา
องค์การ หลักพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่ม
ผู้นํา และภาวะความเป็นผู้นําอํานาจหน้าที การจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสารในองค์การ ความขัดแย้งและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองค์การ ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์การจัดการ  พฤติกรรมองค์การภายใต้การบริหาร
จัดการในยุคโลภาภิวัฒน์ 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. 
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BUSI 201  การภาษีอากร 1   (Taxation I) 3(3-0-6)
 ภาพรวมของโครงสร้างระบบการภาษีอากรของไทย หลักเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจัดเกบ็ภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ  ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป์ และภาษีท้องถ่ิน 
 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)   
 ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่นอน และความไม่แน่นอน โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจําลองสถานการณ์ รวมท้ังการ
ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 
 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   
 ขอบเขตและบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายการเงิน เป้าหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงินของ
ธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจท่ีมีผลทางภาษี    เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงินเพ่ือการบริหารการเงิน  การจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจท้ังในด้านการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน 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   3(3-0-6) 
 (Productions and Operations Management)   
 ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธ์การผลิตและบริการการวางแผนผลิตสินค้า
และบริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทําเลท่ีต้ัง การวางแผนผังการจัดซ้ือและลําเลียง การควบคุมสินค้าคงคลัง 
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ  การควบคุมต้นทุน การลดความสูญเสีย การบํารุงรักษาอุปกรณ์ การ
บริหารความปลอดภัย  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.  
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ECON 105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (Business Economics)             3(3-0-6) 
 ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ด้าน อุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน 

กําไร  โครงสร้างการตลาด  ตลาดการเงิน นโยบายการเงนิ นโยบายการคลัง  นโยบายการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ 
เพ่ือนําไปใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจในการ กําหนดนโยบายของธุรกิจ เชน่ นโยบายการผลิต 
นโยบายการตลาด นโยบายการกําหนดราคา     
  An exposure to principles of economics with an emphasis on demand, consumer 
behavior, production behavior, cost and profit analysis, market structure, financial market, monetary 
policy, fiscal policy, and international trade and monetary policy.  This also aims to encourage 
applied use of these topics in the processes of analysis and decision-making as well as business 
policy determination including production policy, marketing policy, and pricing policy. 
 
 

 2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคบั   
 

BUSI 121 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(Hospitality Industry Management)   3(3-0-6) 
ศึกษาหลักการจัดการธุรกิจบริการ ลักษณะองค์ประกอบและแนวคิดของการบริการ การออกแบบ

การบริการ การจัดการความสามารถในการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ การสร้างคุณภาพการบริการท่ีสร้างความ 
พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 

 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 รูปแบบการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่
ของจิตวิทยา  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 ท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ในสายงานท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง 
 An internship at enterprises of which the business activities (a minimum 
period of 100 hours.)  
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BUSI 221  การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6)   
  (Management of Information System in Organization) 
วิชาบังคับก่อน :  TECH 100  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การแข่งขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความได้เปรียบเชิงธุรกิจ  การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
วางแผนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านบุคลากร องค์กร และการ
บริหาร บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีมีต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา และการฝึกใช้
ซอฟต์แวร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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 hands-on practice of relevant software. 

 
BUSI 222 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   (Human Resource Management) 3(3-0-6)   
             ศึกษาลักษณะและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการ และแนวความคิดของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  นโยบายการบริหารทรพัยากรมนุษย์  ความรับผิดชอบหน้าท่ี การบริหารทรัพยากรมนษุย์ใน
องค์การ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และหน้าท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือกบุคคล การบรรจุ และการแนะนําตัวเข้าทํางาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การประเมินการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน การให้ประโยชน์ตอบแทนและความมั่นคง การสร้างบรรยากาศใน
การทํางาน และความสัมพันธ์ระหว่างฝา่ยบริหารกับพนักงาน 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  คุณสมบัติและ
บทบาทของผู้ประกอบการ การจัดทําแผนการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้
กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน 
 An exposure to definitions, significance, styles, and types of entrepreneurship. By 
incorporating a case study into classroom lecture, topics also include characteristics and roles of 
entrepreneur, marketing plan, production, financing, and human resources management.  
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BUSI 224  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ   (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 การพัฒนาตนเองให้
เหมะสมกับงานอาชีพ วิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และรวมถึงวิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานด้านการบริการ 
  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. 
 

BUSI 226 การบริหารการขายและศิลปะการขาย (Sales Management and Salesmanship)3(3-0-6) 
  ศึกษาถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารการขาย การจัดองค์กรฝ่ายขายที่เหมาะสมกับธุรกิจ  
การวางแผนบริหารการขาย  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 ท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 

200 ชั่วโมง 
An internship at enterprises operating business activities. (a minimum period of 200 

hours.) 
 

BUSI 321 การบริหารส่ือ   (Media Management) 3(3-0-6) 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของสื่อ ท้ังสื่อสาธารณะ   สื่อเฉพาะกลุ่มรวมทั้ง

สื่อสมัยใหม่ กลยุทธ์การจัดการสื่อ การจัดการงบประมาณ และการบูรณาการจัดการสื่อ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน    

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.     
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BUSI 322 นวัตกรรมและการบริหารความเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 
(Innovation and change Management)        
ศึกษาแนวทางการผสมผสาน ความรู้ความชํานาญ ตลอดจนทฤษฎีการบริหารจัดการและเทคโนโลยี

ใหม่ๆเพ่ือให้เกิดช่องทางหรือแนวปฏิบัติใหม่ในการบริหารจัดการธุรกิจเป็นการสร้างโอกาสใหม่แห่งความสําเร็จในการ
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 ประเภทของการออกแบบการ

วิจัย แหล่งข้อมูลและประเภทความผิดพลาดของข้อมูล สเกลที่ใช้วัดทัศนคติ ข้ันตอนและเทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
การกําหนดขนาดตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์และการให้ความหมายข้อมูล การสรุปผลและการ
นําเสนอ จริยธรรมในการทําวิจัย 

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. 

 
BUSI 324 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   (Business English I) 3(3-0-6) 

          ทักษะการสื่อสารด้วยวาจาในบริบทเฉพาะทางธุรกิจ ได้แก่ การสัมภาษณ์  การอภิปราย การ
สมัครงาน 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 สภาพแวดล้อมภายนอกและสถานการณ์ภายในองค์การโดยวิเคราะห์จุดอ่อนจุด
แข็ง โอกาสและอุปสรรค เพ่ือกําหนดทิศทางจุดมุ่งหมายและภารกิจขององค์การให้เหมาะสมกับกําลังความสามารถ 
และสภาพแวดล้อม รวมถึงการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ  ปรัชญา  นโยบาย   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผน
ทิศทางกลยุทธ์ 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. 
 
 
 
 
 



 คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 125 - 
                                                          

 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  Nation University     

BUSI 326 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   (International Business Management)  3(3-0-6) 
            ศึกษาถึงบทบาทการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการลงทุน การ
บริหารทรัพยากร การจัดการผลประโยชน์ การวางนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการธุรกิจส่งออก ธุรกิจระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่างๆขององค์การธุรกิจระหว่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อตกลง ขององค์การการค้า 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 ท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ  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. 
 
BUSI 481 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ   (Seminar in Business Administration)   3(3-0-6) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาในการดําเนินธุรกิจท้ังภายในและธุรกิจระหว่างประเทศ เพ่ือค้นหาแนวทางในการบริหาร
จัดการธุรกิจภายใต้ภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต 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.   
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 126 - 
                                                          

 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  Nation University     

BUSI 491   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education)          6(0-40-0) 
เง่ือนไขรายวิชา : นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา อย่างน้อย 30 ชั่วโมง 
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ  โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

กับสถานประกอบการเพ่ือให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารธุรกิจ นักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านความคิด  จิตใจ  และอารมณ์   โดยมีเวลาในการทํางาน
ท้ังสิ้นไม่น้อยกว่า 4 เดือนเต็ม นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากรายงานประสบการณ์ท่ีได้จากการทํางานในสถาน
ประกอบการ หรือผลงานสร้างสรรค์อ่ืน 
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 ศึกษา

ผลกระทบของธุรกิจ กับการเปิดเสรีการบริการโลจิสติกส์ของไทยและอาเซียน ความสัมพันธ์ท่ีเชื่อมโยงของการขนส่ง
สินค้าในประเทศและต่างประเทศ 

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.  
  
BUSI 352 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์   (Customer Relationship Management) 3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงรูปแบบการสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า การวิเคราะห์ลูกค้า การจัดทําแผนการตลาด 
สําหรับโปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การรักษาลูกค้าเดิม การแสวงหาลูกค้าใหม่ การสร้างความสัมพันธ์
กับกลุ่มพนักงานภายในบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรมการตลาดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 

 This course focuses on developing customer relationship, customer analysis, 
marketing planning for customer relationship program, finding new clients, nurturing and maintaining 
recent clients, employee and business alliance relationship creation, and marketing activities for 
long-term favorable relationships with customers. 
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BUSI 353 หัวข้อพิเศษทางการตลาด   (Current Issues in Marketing) 3(3-0-6) 
ศึกษาในรายละเอียดของหัวข้อท่ีสนใจ โดยมุ่งถึงการนําทฤษฎีทางการตลาดมาวิเคราะห์ในเชิง

ประยุกต์ใช้  พร้อมท้ังศึกษาถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และนํามาประมวลผลสรุปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนากิจกรรมทางการตลาด   

This course focuses on interesting topics or issues in the field of marketing, analyzing 
and applying concepts and theories to the real marketing situations. Find and analyze the related 
information in order to find solutions for the problems and develop effective marketing activities. 
 

BUSI 354  การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 
(Advertising & Public Relations Management) 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการโฆษณา  การประชาสัมพันธ์   วิธีการใช้งบสื่อโฆษณา กลยุทธ์

ส่วนผสมสื่อโฆษณา การใช้ตารางเวลาการใช้สื่อ วิเคราะห์วิธีดําเนินการด้านสื่อโฆษณา นโยบายด้านสื่อโฆษณา กลยุทธ์
ด้านสื่อโฆษณาในปัจจุบัน การกําหนดกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือการวางแผน
ดําเนินการด้านประชาสัมพันธ์ เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ศึกษาแนวความคิด
ด้านตลาดสมัยใหม่ในการประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ การใช้สังคมออนไลน์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

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 ธุรกิจท่ีพักแรม   (Accommodation Business) 3(3-0-6) 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจท่ีพักแรม รูปแบบหลักของท่ีพัก อาทิ การจัดประเภทของ

โรงแรม รูปแบบของโรงแรม  โครงสร้างองค์กร และพนักงานของโรงแรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า  
การดําเนินงานของกิจการ การตลาด การจัดการด้านการเงิน  ปัญหาและแนวโน้มในการจัดการธุรกิจท่ีพัก ความ
รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดําเนินกิจการท่ีพักแรม 
  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. 
 
BUSI 362 การขนส่ง   (Transportation) 3(3-0-6)  

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งทุกประเภท  หลักการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร พิจารณา
ยานพาหนะท่ีให้บริการในด้านการกําหนดเวลา กําหนดราคาขนส่งและค่าโดยสาร วิธีส่งเสริมการขายบริการ และความ

ร่วมมือระหว่างบรรดาผู้ให้บริการและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 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. 
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BUSI 363 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบริการ  (Marketing  for Hospitality) 3(3-0-6) 
ศึกษาความแตกต่างระหว่างสินคา้ และบรกิารอันนาํไปสู่ความแตกต่างทางการตลาดของธุรกจิ

พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ ศกึษาแนวคิดและทฤษฎีการตลาดบรกิารสมัยใหม่ วิเคราะห์โครงสร้าง
อุตสาหกรรมบริการ การจําแนกประเภทของธุรกจิบริการ  การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดกับการตลาดบริการ การ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันสําหรับธุรกจิบริการ 

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 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Social and Green Marketing Concept) 3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย  และความสําคัญของตลาด   แนวคิดทางการตลาด ท่ีทําให้ธุรกิจประสบ
ความสําเร็จจากอดีตจนถึงปัจจุบนั แนวโน้มการใช้แนวคิดทางการตลาดเพ่ืออนาคต เคร่ืองมือทางการตลาด   ในการคืน
กําไรให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาตัวอย่างธุรกิจท่ีใช้แนวคิดในการทําการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

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 และปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหว่างการเจรจา 
การรวบรวมข้อมูลก่อนการเจรจา การศึกษาความต้องการพ้ืนฐานของคู่เจรจา การจัดเตรียมเอกสารหัวข้อการเจรจา 
การตั้งคําถามในการเจรจาต่อรอง โดยเน้นการเจรจาเพ่ือแก้ปัญหา 
 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.   
 

BUSI  452 การบริหารตราสินค้าและการส่ือสารตราสินค้า  3(3-0-6) 
(Brand Management and Brand Communication) 
ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  องค์ประกอบของตราสินค้า   การสร้างตราสินค้า  ภาพพจน์ของ

ตราสินค้า  การสร้างคุณค่าและตราสินค้าท่ีดี การบริหารจัดการตราสินค้า ตราสินค้าออนไลน์ การสร้างภาพลักษณ์ตรา
สินค้า กลยุทธ์การส่ือสารตราสินค้า การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการตราสินค้าให้ประสบ
ความสําเร็จ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

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.    



 คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 129 - 
                                                          

 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  Nation University     

BUSI  453 การจัดการธุรกิจส่งออกและนําเข้า  3(3-0-6)  
 (Import and Export Business Management) 

การวางแผน และดําเนินงานในการส่งสินค้าออกและสั่งสินค้าเข้า ข้ันตอนการซ้ือขายเอกสารและ
สัญญาซ้ือขาย เอกสารและพิธีการนําเข้าและส่งออก วิธีดําเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้า การชําระเงินในการค้า
ระหว่างประเทศ การเสนอราคาภายใต้เงื่อนไขการค้าแบบต่างๆ (Incoterms)  สินเชื่อเพ่ือการส่งออกและการนําเข้า
องค์กรต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งออกและนําเข้า 

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)  
การวิเคราะห์โอกาส  และอุปสรรค  จากสภาพแวดล้อมของประเทศในภูมิภาอาเซียน รวมท้ังการ

วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของธุรกิจ  ในการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน   เพ่ือกําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนการ
ดําเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ   การควบคุมและการดําเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจในอาเซียน โดยศึกษาจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน  

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 และหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในตลาดต่าง ประเทศ ตลอดจน

ส่วนผสมทางการตลาดต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และราคา  รวมถึงการจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในต่างประเทศ  
ศึกษาความสําคัญ รูปแบบ และกลยุทธ์ในการการกําหนดราคาสินค้าเพ่ือจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ  

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 

 

BUSI  456 การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6) 
(International Distribution Channel Management) 
ศึกษารูปแบบการจัดการช่องทางการจัดหน่าย   การกระจายสินค้า     ในตลาดต่างประเทศ ศึกษา

หลักในการพิจารณาเลือกคนกลาง ในการทําธุรกิจในตลาดต่างประเทศ   การเลือกช่องทางในการจัดจําหน่ายให้
สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ  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. 
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BUSI 461 การบริการอาหารและเครื่องด่ืม   (Food and Beverage Services) 3(3-0-6) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ประเภทและวิธีการในการบริการ การ

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การจัดทํารายการอาหารและเคร่ืองด่ืม การควบคุมต้นทุน
อาหารและเคร่ืองด่ืม 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 การจัดการธุรกิจนําเท่ียว   (Tour and Travel Agency Management) 3(3-0-6) 
 ศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ท้ังผลกระทบทางบวกและทางลบการวางแผน รูปแบบ
ของธุรกิจเชิงนิเวศในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจท่องเท่ียว การจัดการการตลาด     ธุรกิจโรงแรม 
การจัดการการตลาดธุรกิจนําเท่ียว การบัญชีธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการเงินธุรกิจท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยในธุรกิจนํา
เท่ียว ตลอดจนการติดตามประเมินผล การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวระหว่างประเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพธุรกิจในธุรกิจ
ท่องเที่ยว กระบวนการกลุ่มและการทํางานเป็นคณะสําหรับธุรกิจท่องเท่ียว 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)
 ศึกษาธุรกิจการจดัประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุม
นานาชาติ (Convention) การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) โดยศึกษาประเภท บทบาท หน้าท่ีของ
ผู้จัดการ การจัดบุคลากร การควบคุม การบริหาร การตลาด รวมถึงศึกษากลยุทธ์   เพ่ือนํามาพัฒนาประสิทธิภาพใน
การจัดธุรกิจประเภทนี้ 

 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.) 
ศึกษาความหมาย   ลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย  การบริหารจัดการงานในอุตสาหกรรมไมซ์   

องค์ประกอบที่สําคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ ลักษณะของการจัดงานไมซ์ในแต่ละประเภท การบริหารจัดการงานใน
อุตสาหกรรมไมซ์ บริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า บริษัทและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ 
มาตรฐานท่ีสําคัญต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จรรยาบรรณของการดําเนินงานในอุตสาหกรรมไมซ์ การจัดการการตลาดธุรกิจไมซ์ 
กลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ  

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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 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาวะและสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
Faculty of Health Science 



 คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 133 - 
                                                          

 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  Nation University     

 
 

 

 ชื่อหลักสูตร   
  ภาษาไทย  :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Public Health Program in Public Health 

 
 ชื่อปริญญา 

  ภาษาไทย   ชื่อเต็ม :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 
    ชื่อย่อ :  ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
 

  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Public Health (Public Health) 
    ชื่อย่อ :  B.P.H (Public Health) 

 
 ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ปรัชญาของหลักสูตร 
 ปรัชญา 

 ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเนชั่นคือ “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มุ่งสร้าง
เสริมการเรียนรู้ด้วยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพสามารถในการบูรณาการความรู้ศาสตร์ทางการสาธารณสุขเพ่ือการดูแลสุขภาพของชุมชน  โดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และผลิตผลงานวิจัยและ    งานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายโอนความรู้ และให้บริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแก่
สังคมสนับสนุนการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินตลอดจนสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรู้ ทักษะในศาสตร์และศิลป์ทางการสาธารณสุข และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับบุคคล 
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  คิดอย่างเป็นระบบและสามารถทํางานร่วมกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในบริบท  ท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
4. สามารถพัฒนาวิชาชีพทางการสาธารณสุขและสังคมได้อย่างย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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 โครงสร้างหลกัสูตร 

 โครงสร้างหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 
กลุ่มวิชาภาษา 12   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6   
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 34 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 53 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

รวมจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138  หน่วยกิต 
 
 
 

รายวิชาในหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30   หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์ (Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 
2. ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 
3. LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป  (General Laws) 2(2-0-4) 
4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม  (Culture and Society) 2(2-0-4) 
5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 
2(2-0-4) 

 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 
1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 
2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 
3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 
4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 
5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
6. THAC 102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
7. THAC 201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3  (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
8. THAC 202  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
9. ASEN 101   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1  (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

10. ASEN 102   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2  (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 
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เง่ือนไข 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) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์
 ท่ีปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย  
-  การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได้ 

 

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   6  หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  (Mathematical  in daily) 2(2-0-4) 
2. SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนทศ (Media and Information Technology) 

 

2(1-2-4) 

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม   2  หน่วยกิต 
1. LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
2. LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  102  หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาแกน   34   หน่วยกิต 
 

1. PUBH 110 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
(Fundamental Human Anatomy and Physiology) 

3(3-0-6) 

2. PUBH 111 จุลชีววิทยาสําหรับสุขภาวะและสุขภาพ  
(Microbiology  for  Health and Public Heath Learning) 

3(2-2-5) 

3. PUBH 113 ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุข   
(Fundamental Skill in Health and Public Heath Learning) 

3(1-4-6) 

4. PUBH 211 วิทยาการระบาด  (Epidemiology) 3(3-0-6) 
5. PUBH 212 ชีวเคมีทางโภชนาการ   (Nutritional Biochemistry) 3(2-2-5) 
6. PUBH 213 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา  (Pathology and Symptomatology)  2(2-0-4) 
7. PUBH 310 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข   (Health Economics) 3(3-0-6) 
8. PUBH 312 การวิจัยทางสุขภาพและชีวสถิติ (Health Research and Biostatistics)  4(4-0-8)
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9. PUBH 313 การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน   
(Life Long Learning for Health Community Ways of Living)  

3(3-0-6) 

10. PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุข  (Public Health Administration) 3(3-0-6) 
11. PUBH 412 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(Law related to Health, Public Health and Environmental 
Health) 

2(2-0-4) 

12. PUBH 413 สุขภาพและพหุวัฒนธรรม  (Health and Multiculture) 2(2-0-4) 

 
2.2 วิชาเอก   68  หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ   53  หน่วยกิต 
1. PUBH 220 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  (Community Health Promotion ) 3(3-0-6) 
2. PUBH 221 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Care) 3(3-0-6) 
3. PUBH 226 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   

(Communicable Diseases Prevention and Control) 
3(3-0-6) 

4. PUBH 227 การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
(Non-Communicable Diseases Prevention and Control) 

2(2-0-4) 

5. PUBH 228 การปฐมพยาบาล  (First Aid) 2(1-15-4) 
6. PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

(Health Education and Behavioral Science) 
3(3-0-6) 

7. PUBH 330 เภสัชสาธารณสุข  (Public Health Pharmacy)  2(2-0-4) 
8. PUBH 333 สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(Sanitation and Environmental Health) 
3(3-0-6) 

9. PUBH 334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(Occupational Health and Safety) 

2(2-0-4) 

10. PUBH 335 การจัดการสาธารณภัย (Disaster Management) 2(2-0-4) 
11. PUBH 336 จริยธรรมกับอาชีพด้านสุขภาพ  (Ethic for Health Profession) 2(2-0-4) 
12. PUBH 337 การบําบัดโรคเบื้องต้น  (Basic Medical Care)   3(3-0-6) 
13. PUBH 428 การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 

(Health Promotion and Elderly Care) 
2(2-0-4) 

14. PUBH 429 การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน  (Home Health Care) 2(2-0-4) 
15. PUBH 430 ภาวะผู้นําเพ่ือการพัฒนาสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  

(Leadership for Health and Community Development and 
Empowerment)  

3(3-0-6) 

16. PUBH 481 สัมมนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
(Seminar in Health and Public Health) 

2(2-0-4) 

17. PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ 
(Work Integrated Learning for Career)   

14(0-84-0) 
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 วิชาเอกเลือก  จํานวน 15 หน่วยกิต   โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
1. PUBH 271 จิตวิทยาและการให้คําปรึกษาทางสุขภาพ  

(Psychology and Health Counseling) 
2(2-0-4) 

2. PUBH 371 โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค  
(Nutrition, Food Safety and Consumer Protection) 

3(3-0-6) 

3. PUBH 372 การประสัมพันธ์และสื่อผสมทางสุขภาพและสาธารณสุข 
(Public Relations and Multimedia in Public Health)   

2(2-0-4) 

4. PUBH 373 การอนุรักษ์และสร้างคุณคา่ทรัพยากรสุขภาพและสาธารณสุขในชุมชน  
(Public Health Resources Conservation and Value Creation in 
Community) 

3(3-0-6) 

5. PUBH 471   หลักการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง    
(Principle of Care for Person with Chronic Illnesses) 

2(2-0-4) 

6. PUBH 472 การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน  (Palliative Care in Community) 3(3-0-6) 
7. HEAW 220 ความสุขและการคิดเชิงบวก   

(Happiness and Positive Psychology) 
2(2-0-4) 

8. HEAW 320 พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
(Health Behavior and Health Behavior Change) 

3(3-0-6) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และการ
ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ให้อยู่ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 

 
 

 
แผนการศึกษา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 

  :  เงื่อนไขการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข) 
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง หลักเกณฑ์การทดสอบ 

IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
 

  นักศึกษาชั้นปีที ่1   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  2  LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3  LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  2 1 
LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  1 1  PUBH 110 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 3 
PUBH 113 ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 3  SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  2 
 และสาธารณสุข    SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
TAPS 100 การคิดและการแก้ปัญหา  2  เลือกเสร ี1 .............. 3 
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     

 รวม 15   รวม 16 
 

  นักศึกษาชั้นปีที ่2   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  3  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  3 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  2  PUBH 211 วิทยาการระบาด 3 
PUBH 111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3  PUBH 213 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา  2 
PUBH 212 ชีวเคมีทางโภชนาการ 3  PUBH 221 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3 
PUBH 220 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 3  PUBH 227 การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2 
PUBH 226 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 3  PUBH 228 การปฐมพยาบาล 2 
เลือกเสร ี2 .............. 3  PUBH 271 จิตวิทยาและการให้คําปรึกษาทางสุขภาพ  2 
       

 รวม 20   รวม 17 
 

  นักศึกษาชั้นปีที ่3   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PUBH 310 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3  PUBH 313 การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน 3 
PUBH 312 การวิจัยทางสุขภาพและชีวสถิติ 4  PUBH 333 อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 3 
PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3  PUBH 334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 
PUBH 330 เภสัชสาธารณสุข 2  PUBH 337 การบําบัดโรคเบ้ืองต้น 3 
PUBH 335 การจัดการสาธารณภัย 2  PUBH 372 การประสัมพันธ์และส่ือผสมทางสุขภาพและสาธารณสุข 2 
PUBH 336 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข  2  PUBH 373 การอนุรักษ์และสร้างคุณค่าทรัพยากรฯ 3 
PUBH 371 โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัยและการ

คุ้มครองผู้บริโภค 
3  PUBH 428 การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอาย ุ

 
2 

 รวม 19   รวม 18 
 

      นักศึกษาชั้นปีที ่4   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุข 3  PUBH 491 การบูรณาการการเรยีนกับการทํางานวิชาชีพ 14 
PUBH 412 กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 2     
PUBH 413 สุขภาพและพหุวัฒนธรรม 2     
PUBH 429 การดูแลสุขภาพที่บ้าน 2     
PUBH 430 ภาวะผู้นําเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งฯ 3     
PUBH 471 หลักการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 2     
PUBH 472 การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน 3     
PUBH 481 สัมมนาด้านสาธารณสุข 2     

 รวม 19   รวม 14 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จํานวน  10  หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์   (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                    ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารย
ธรรมสมัยโบราณ  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 และ
ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้าน
ตลาดทุน  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   กฎหมายท่ัวไป   (General Laws) 2(2-0-4) 
                   ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแต่ละประเภท  การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่ง 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 สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
                    The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 
culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การส่ือสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เคร่ืองมือในการสื่อสาร การคิด และการ
แก้ไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  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.      

  คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   จํานวน 12  หน่วยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    (English for Communication I) 3(2-2-5) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    Elementary structure and grammar.  listening, speaking, reading and writing basic 
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2    (English for Communication II) 3(2-2-5) 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ  
                    Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in 
communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages. 
 

ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3    (English for Communication III) 3(2-2-5)  
                   โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  โดยให้ประสานสัมพันธ์กันท้ัง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซ้อนย่ิงข้ึน 
                    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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4    (English for Communication IV) 3(2-2-5)  
                    ศัพท์ สํานวนท่ีใช้ในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 
                    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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1     (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
                   อักษรไทย ระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  
                   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   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2     (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3     (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
                  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและ
การฟังโดยเน้นการเก็บใจความสําคัญ 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4    (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
                   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    Thai usage for communication and presentation in academic and business areas; 
four-skill practice focused on appropriate and effective communication in careers. 
 
ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1    (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/
ญี่ปุ่น/เกาหลี)     โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยหลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบื้องต้น  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   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2     (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 

เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยหลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน  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. 

 
 
 
 

 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จํานวน  6  หน่วยกิต 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   (Mathematical  in Daily Life) 2(2–0–4) 
     ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจ  
     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. 
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SCIE 100   สิ่งแวดล้อมกับชีวิต   (Environment and Life) 2(2–0–4) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
การส่งเสริม บํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
      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 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 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.    
   
  

 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม   จํานวน  2  หน่วยกิต 
LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรม  การเสริม
ทักษะ และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
               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. 
 

LEAC 200   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2   (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 
                    การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ด้านการส่ือสาร ด้านภาษา และด้าน
ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี
สมบูรณ์  มีจิตอาสา 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. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ    จํานวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 2.1 วิชาแกน  34  หน่วยกิต 

PUBH 110 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานสําหรับงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
  (Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health)  
  โครงสร้างร่างกายมนุษย์และกลไกการทําหน้าท่ีพ้ืนฐานของระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบปกคลุม ระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุระบบน้ําเหลืองและภูมิคุ้มกัน 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 จุลชีววิทยาสําหรับสุขภาวะและสุขภาพ  3(2-2-5) 
 (Microbiology  for  Health and Public Heath Learning) 

โครงสร้าง สรีรวิทยา คุณสมบัติของจุลชีพ  โรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย์และปรสิต  วิธีการควบคุม  การ
ป้องกัน และการทําลาย  การติดเชื้อและปฏิกิริยาโต้ตอบของภูมิคุ้มกันในร่างกาย และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ การเก็บ
สิ่งตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคและการฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ 
    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 113 ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุข  3(1-4-6)
 (Fundamental Skill in Heath  and  Public Heath Learning) 
 การเตรียมนักศึกษาเพ่ือการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย  การเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมท้ังภายในคณะ  มหาวิทยาลัยและในชุมชน การเรียนรู้ความมี
วินัยและกฎระเบียบต่างๆ  คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ    การเรียนอย่างมีความสุข การเตรียมความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในชวิีตประจําวันสําหรับงานด้านคําศัพท์ทางการแพทย์ท่ีใช้ด้านสุขภาพและสาธารณสุข  
 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 and medical terminology for 
health and public heath learning. 
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PUBH 211     วิทยาการระบาด   (Epidemiology) 3(3-0-6)
   ความหมาย หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรคและ  การกระจายของโรค
และอุบัติภัยในชุมชนการใช้เคร่ืองมือทางระบาดวิทยาในการวัดสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคการเฝ้าระวังการ
ระบาดและการสอบสวนโรค การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือและเคร่ืองทดลอง การใช้หลักวิทยาการระบาดสําหรับงาน
ด้านสุขภาพและสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคและอุบัติภัยในชุมชน การนําข้อมูลทางระบาดวิทยามาใช้ในการ
วางแผนงานด้านสุขภาพ 
   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  health andpublic health work. Prevention and control of diseases and disaster in 
community. Application of epidemiology information for  health planning.  
 

PUBH 212  ชีวเคมีทางโภชนาการ (Nutritional Biochemistry for  Health and Wellness) 3(2-2-5) 
   โครงสร้าง คุณสมบัติ และหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุลของอาหาร การเปล่ียนแปลงของสารชีวโมเลกุล
เม่ือได้รับสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย   อันตรายจากสารเคมีและสารเคมีทางการเกษตรเช่น ยาฆ่าแมลง ยา
ฆ่าหญ้า สารเคมีจากอุตสาหกรรมและในบ้านแนวคิดเรื่องอาหารเป็นยา การใช้ความรู้ทางชีวเคมีทางโภชนาการเพ่ืองาน
ด้านสุขภาพและงานสาธารณสุข  
   Structure and function of nutritional molecular properties. Change of molecular 
substances after activated by toxic substance or foreign body. Hazards of chemicalsand agri 
chemicals, insecticide, pesticide, , factory chemicals, household chemicals.Concept of food as 
medicine. Application of nutritional biochemistry for health and public health work. 
 

PUBH 213 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา   (Pathology and Symptomatology) 2(2-0-4) 
 กระบวนการพยาธิวิทยา ความรู้พ้ืนฐานทางพยาธิวิทยาตามระบบท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

ร่างกาย  ผลกระทบต่อความสมดุลทางด้านร่างกายและจิตใจ  อาการและอาการแสดงร่างกายของระบบต่างๆ         
อันเนื่องมาจากพยาธิสภาพของโรคแต่ละชนิด 
   Pathogenesis,basic knowledge of pathology in specific organ system. Impact of in-
equilibrium to human body both physical and mental. Specific signs and symptoms in respond to 
pathology in organs and systematic level. 
 

PUBH 310  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข   (Public Health Economics) 3(3-0-6) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับงานด้านสุขภาวะและสุขภาพจุดคุ้มทุน
ในการจัดบริการด้านสุขภาพ การเงินและงบประมาณ การจัดระบบบริการและสวัสดิการด้านสุขภาพ การจัดบริการธุรกิจด้าน
สุขภาพภายในประเทศ รวมท้ังระบบการประกันสุขภาพและการดูแลระยะยาวการประกันสุขภาพ สิทธิผู้รับบริการ การ
ประกันสังคม การประกันสุขภาพของข้าราชการการประกันสุขภาพของเอกชน 
 Basic knowledge in economics, and application in health wellnessbusiness. Points to 
cover costs in health service. Finance and budget. Health welfare system,  domestic health care and 
business services. Health insurance system and long term care. Health insurance system and long 
term care system. Health insurance, Customers’ right. Social security or social insurance, health  
insurance for government officer and private health insurance. 
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PUBH 312 การวิจัยทางสุขภาพและชีวสถิติ   (Health Research and Biostatistics)  4(4-0-8) 
 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของงานวิจัยทางสุขภาพ ระเบียบวิธีการวิจัย ปัญหาด้าน
สุขภาพและการทบทวนวรรณกรรม โจทย์วิจัยทางด้านสุขภาพ เคร่ืองมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การประเมินงานวิจัยทางด้านสุขภาพการเขียนโครงร่างการวิจัย การเลือกหัวข้อท่ีดําเนินการวิจัยขนาดเล็ก การ
เขียนรายงานและการนําผลการวิจัยไปใช้ในงานด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ข้อมูล การบันทึกข้อมูลและการ
นําเสนอข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายของข้อมูลความ
น่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับและข้อมูลต่อเนื่อง
สหสัมพันธ์และสมการเชิงเส้นอย่างง่าย การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
   Definition, significant and type of health research. Research method, health 
problems and literature review. Health research question, research design.  Research tools, data 
collection and  analysis. Assessment of health research.  Writing research proposal, topics selection 
for small research. Writing reports and application of research to health related and public health 
practice. 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. 
Practicum for data analysis with the statistical program. 
 
PUBH 313 การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน      3(3-0-6) 
 (Life Long Learning for Health Community Ways of Living)  
 ทฤษฎีการเรียนรู้และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตการคิดอย่างเป็นระบบและการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้สู่วิถีสุขภาพชุมชนท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ วิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของ
สังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปัญหาและการแก้ปัญหาของสังคมโลกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกการปรับตัวของ
ไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนในโลกปัจจุบันเพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การรู้จักวิธีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสมบูรณ์ในสังคมแห่งปัญญาและข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสุขภาพตามวิถีไทย และ
การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงในชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
  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. 
 
PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุข  (Public Health Administration)   3(3-0-6) 
 แนวคิดทฤษฎี หลักการบริหารงานท่ัวไป กระบวนการบริหารงาน การจัดการองค์กร การบริหาร
ทรัพยากร การวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย การกําหนดและเลือกปัญหาสุขภาพ  การวางแผนกลยุทธ์ การกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนงานและโครงการ การดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ การควบคุมกํากับและการประเมินผลโครงการท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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 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   กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    2(2-0-4) 
 (Law related to Health, Public Health and Environmental Health) 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไปกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
และกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์หลัก
กฎหมายในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพและการสาธารณสุขพระราชบัญญัติสถานประกอบการด้านสุขภาพและสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม 
  Principle and concept of common law, constitutional law, National Health Act and 
public health law. Laws regarding environmental health, occupational health and safety. Application 
of law in health and public health practice.Health business and factory law. 
 
PUBH 413  สุขภาพและพหุวัฒนธรรม  (Health and Multiculture)   2(2-0-4) 
 แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและวัฒนธรรม ระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบพหุ
วัฒนธรรมในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ลักษณะชาติพันธ์ุของคนท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการกินอยู่ พหุวัฒนธรรม
และวิถีไทย ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วย การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ตามลักษณะพหุ
วัฒนธรรม และการเยียวยารักษาตามภูมิปัญญาไทย   การพ่ึงตนเองด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการฟ้ืนฟู
สภาพด้วยวิถีไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   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. 
 
 

 2.2  วิชาเอกบังคับ   53  หน่วยกิต 

PUBH 220 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน   (Community Health Promotion) 3(3-0-6) 
 แนวคิด และทฤษฏีในการดูแลสุขภาพชุมชน นโยบายสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับ
บุคคลครอบครัว และชุมชน การประเมิน และการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
   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. 
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PUBH 221 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม   (Holistic Health Care) 3(3-0-6) 
 แนวคิด ความหมายของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แนวทางในการดูแลสุขภาพของบุคคลและ
ครอบครัวแบบองค์รวมในแต่ละช่วงวัยท้ังในวัยทารก วัยหัดเดิน ก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ท้ัง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของแต่ละช่วงวัย ตลอด
จนถึงเร่ืองสุขภาพสะสม  
 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  3(3-0-6) 
   (Communicable Diseases Prevention and Control)   
   แนวคิดพ้ืนฐานการเกิดโรคติดต่อ สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อท่ีพบบ่อยในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซํ้า การติดต่อ และการทําลายเชื้อ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย 
การรักษา ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเบื้องต้น การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันก่อนการเกิดโรค 
การควบคุมโรคขณะเกิดโรค การป้องกันการเกิดโรคติดต่อในคร้ังต่อไป 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) 
   แนวคิดพ้ืนฐานการเกิดโรคไม่ติดต่อ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ ท่ีพบมากใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การป้องกันโรคไม่ติดต่อ และการ
สื่อสารการเกิดโรคไม่ติดต่อ และการใช้สารเสพติด 
   Basic principle of non-communicable diseases. Causes and risk factors of common 
non-communicable 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. 
 
PUBH 228  การปฐมพยาบาล  (First Aid) 2(2-0-4) 
   แนวคิด หลักการและประโยชน์ของการปฐมพยาบาล  การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เจ็บป่วยกะทันหัน
หรือผู้บาดเจ็บ ข้อควรระวังในการปฐมพยาบาล การให้คําแนะนํา การเคลื่อนย้ายและการส่งต่อบทบาทหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการปฐมพยาบาลในสถานบริการระดับปฐมภูมิและการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล 
 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. 
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PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  (Health Education and Behavioral Science) 3(3-0-6) 
 แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ 
วางแผนให้สุขศึกษาและคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยบูรณาการความรู้จากทฤษฎีไปสู่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การดําเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนและชุมชน ด้วยการผลิตสื่อด้านสุขศึกษาและการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับโรงเรียนและชุมชน  
 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) 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับยา ฤทธ์ิและผลข้างเคียงของยา การจัดแบ่งกลุ่มยา ชื่อสามัญและชื่อ
ทางการค้าของยา ยาสามัญประจําบ้าน และอันตรายจากการใช้ยา หลักการใช้ถูกต้อง 6 ประการ   การให้
ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนในการใช้ยานโยบายแห่งชาติด้านยาและบัญชียาหลักแห่งชาติ การบริหาร
คลังยาและเวชภัณฑ์ 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. 
 
PUBH 333  สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Sanitation and Environmental Health) 3(3-0-6) 
  ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของสุขาภิบาลและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหา สาเหตุและ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ มลภาวะทางอากาศและน้ํา การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ การจัดการให้มีน้ําสะอาด การกําจัดของเสีย ขยะ วิธีการควบคุม ป้องกันและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมาย  การป้องกันตนเอง การป้องกันโรคในสถาน
ประกอบการ การบรรเทาอาการเบื้องต้นในสถานประกอบการ สุขภาพหนึ่งเดียว  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม วัฎจักรของไนโตรเจน ซัลเฟอร์และคาร์บอน 
 Definition, scope and importance of sanitation and environmental health. Air and 
water porlution.Problems, causes and effects of the environment on health. Clean water supply, 
waste and gabage management. Environmental management, control, prevention and improvement 
of the environment health at workplace in accordance with international standards and Law. Self 
protection, disease prevention and first AID at the working place. One health, impact of 
environmental changes, cycle of Nitrogen, Sulfur and Carbon. 
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PUBH 334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   (Occupational Health and Safety) 2(2-0-4) 
 ความหมาย หลักการ และแนวทางการดําเนินงานอาชีวอนามัย โรคและอันตรายท่ีเกิดจากการ
ทํางาน หลักการควบคุมป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล การจัดบริการอาชีวอนามัยชุมชน กฎหมายและบทบัญญัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 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 การวางแผนดําเนินการเตรียม
รับสถานการณ ์ การควบคุมและป้องกนัสาธารณภัย ขอบเขตและหลักการจัดการสาธารณภัยในช่วงก่อนเกิดสาธารณภัย 
ขณะเกิดสาธารณภัย และหลังเกิดสาธารณภัยประเภทต่างๆ การจัดเตรียมแผน การใช้เคร่ืองมือป้องกนัภัยอย่างงา่ย และ
การฝึกปฏิบัติจาํลองเหตุการณ์สาธารณภัย  
 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 คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุขจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข 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. 
 
PUBH 337 การบําบัดโรคเบื้องต้น   (Basic Medical Care) 3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการบําบัดโรคเบื้องต้น การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจวัดสัญญาณชีพการตรวจ
วินิจฉัย การคัดกรองและการบําบัดโรคเบื้องต้น การให้คําแนะนํา การส่งต่อและการฟ้ืนฟูสภาพ บทบาท หน้าท่ีของผู้
ประกอบอาชีพด้านสุขภาพและนักสาธารณสุขในการบําบัดโรคเบื้องต้น ในสถานบริการสุขภาพ   การฝึกปฏิบัติการ
รักษาโรคเบ้ืองต้น การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค    ในระดับปฐมภูมิและชุมชน สอดรับกับ พ.ร.บ.วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 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 health personnel regarding primary medical care in primary level and 
practicum under the health professional laws 2013. 
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PUBH 428 การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
 (Health Promotion and Elderly Care) 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ    การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้พ้ืนฐานในการดูแลผู้สูงอายุ การสร้างพลังอํานาจให้ผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุอย่าง
ย่ังยืน การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีอาการผิดปกติและเป็นโรคเรื้อรังท่ีพบบ่อย บทบาทครอบครัว ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุแผน
และนโยบายของชาติท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยและนานาชาติ และการบริการ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
 Major change and assessment of health status in elderly. Health promotion, injuries 
prevention and basic knowledge in elderly care. Empowerment for elder person and sustainable care 
for elderly. Care of older person with common abnormal symptom and with chronic illnesses. Role 
of family and community in elderly care. National plan and policy related to elderly care. Elderly 
care system in Thailand and global. Elderly service in community. 
 
PUBH 429 การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน   (Home Health Care) 2(2-0-4) 
   แนวคิด และความสําคัญของการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน การดูแลสุขภาพท่ีบ้านกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 
รูปแบบการบริการสุขภาพท่ีบ้าน หน่วยงานและผู้ให้บริการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน คุณสมบัติและทักษะท่ีจําเป็นของผู้
ให้บริการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน กลวิธีทางคลินิก กระบวนการและคุณภาพของการดูแลสุขภาพท่ีบ้านปัจจัยท่ีควรคํานึงถึงใน
การดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
 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. 
 
PUBH 430 ภาวะผู้นําเพ่ือการพัฒนาสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  3(3-0-6) 
 (Leadership for Health and Community Development and Empowerment)  
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นํา และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลักษณะ ประเภท
ผู้นํา ภาวะผู้นําท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน เทคนิคและกระบวนการจัดการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และการ
ประสานงานของผู้นํา การมีธรรมาภิบาลของผู้นํา การวางแผนงาน   การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการ
ตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงาน การดําเนินงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการประเมินผลงานของผู้นําในการ
พัฒนาสุขภาวะและสุขภาพชุมชน 
 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. 
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PUBH 481 สัมมนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข 2(2-0-4)
 (Seminar in Health and Public Health) 
 แนวคิด หลักการและความรู้พ้ืนฐานของการสัมมนา กระบวนการสัมมนา การศึกษาค้นคว้างาน
ทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข การกําหนดประเด็นการสัมมนา การดําเนินการสัมมนา  การนําเสนอ อภิปรายใน
ประเด็นการพัฒนางานด้านสุขภาพและสาธารณสุข และพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและชุมชน 
 Concept, principle and basic knowledge of the seminar, the seminar processes. 
Searching for health agenda and issue of public health seminars. Seminar implementation, 
presentations, debate on issues of health and public health development and improve people's and 
community well-being. 
 
PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ                                             14(0-84-0) 
 (Work Integrated Learning for Career)   
 ฝึกปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ ในรูปแบบการปฏิบัติงานในสถานบริการ
สุขภาพด้านสาธารณสุขและชุมชน โรงเรียน รวมท้ังสถานประกอบการอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดย
การบูรณาการความรู้ด้านสาธารณสุขมาใช้ในการฝึกปฏิบัติต้ังแต่การฝึกข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับสูงเพ่ือการดูแลสุขภาพใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

 เร่ิมจากการบูรณาการความรู้มาใช้ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล และสุขาภิบาลเบื้องต้นการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การปฐมพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยการ
สร้างเสริมสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้น   

 การฝึกปฏิบัติรวบยอดโดยใช้วิธีการวิจัยในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน ตามขั้นตอนการ
วิจัยคือ 1) การประเมินและวินิจฉัยชุมชนเพ่ือหาปัญหา  2) การวิเคราะห์และเรียงลําดับความสําคัญของปัญหา 3) เลือก
แก้ปัญหาอย่างน้อย 1 เร่ือง 4) ต้ังวัตถุประสงค์  5) การวางแผนหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน 6) ประเมินผลลัพธ์ 6) 
สรุปและนําเสนอผลการศึกษา 
 Work-integrated learning for career. Practice in public health services organization 
and community school including governments, private sectors and state enterprises. An application 
of public health knowledge to practice from basic to advancefor care of individual person, family 
and community. Staring from basic general hygiene care and sanitations. 

 Application of prevention and control of communicable and non-communicable 
diseases, first aid, environmental health care, occupational health and safety, health promotion and 
primary medical care.  

A comprehensive approach by application of research methodology to solve public 
health problem by using this following research process 1) identify community health problem, 2) 
priority setting 3) select to solve at least 1 problem 4) Set objective 5) Identify intervention to solve 
problem 6)measurement of research outcome, 7) conclusion and presentation. 
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 2.3  วิชาเอกเลือก     15  หน่วยกิต 

PUBH 271 จิตวิทยาและการให้คําปรึกษาทางสุขภาพ   (Psychology and Health Counseling) 2(2-0-4)  
 ความรู้เบื้องต้น แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ทฤษฎีการให้คําปรึกษา การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาวะด้านร่างกายและจิตใจ การป้องกัน ควบคุมและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตท่ีมีผลกระทบในชุมชน  
 Basicconcept and theory of psychology. Behaviorist learning theory, common counseling 
theory. Application of theories for heath development. Physical and mental wellness development. 
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 การประเมินภาวะโภชนาการและ
การให้โภชนศึกษาเพ่ือปรับพฤติกรรมการบริโภคในระดับบุคคลและชุมชน สิทธิของผู้บริโภค คุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในสิ่งท่ีบริโภค อาหาร ยาและเคร่ืองสําอาง รวมท้ังวัตถุมีพิษ และวัตถุอันตราย หลักการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
 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 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน ใน
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การรณรงค์ในงานสาธารณสุขและ     การสื่อสารด้านสุขภาพ 
กระบวนการสื่อสารด้านสุขภาพการทํา Webpage ข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ การวางแผนและการ
ประเมินผลการสื่อสารสุขภาพการใช้สื่อ/ผลิตสื่อด้านสาธารณสุข  
 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. Webpage and health innovation product development. 
Planning and evaluation of health communication media. Health informatics and information technology. 
 
PUBH 373 การอนุรักษ์และสร้างคุณค่าทรัพยากรทางการสาธารณสุขในชุมชน 3(3-0-6) 
 (Public  Health  Resources  Conservation  and  Value  Creation in Community) 
 ความหมาย แนวคิด และหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท่ีใช้ในชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้คุณค่าของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางการสาธารณสุขของไทยอย่างย่ังยืนโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางการสาธารณสุข 
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 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   หลักการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (Principle of Care for Person with Chronic Illnesses) 2(2-0-4) 
 แนวคิด เหตุผล/ความสําคัญ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังท่ีบ้าน คุณลักษณะของ
ผู้ดูแล ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะท่ีจําเป็นและอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังท่ีบ้าน 
 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 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ  องค์รวมการ
จัดการความปวดและความทุกข์ทรมานในชุมชนการดูแลประคับประคองผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิต การประคับประคอง
ครอบครัวของผู้ป่วยระยะก่อนและภายหลังการสูญเสีย 
 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. 
 

HEAW 220 ความสุขและจิตวิทยาเชิงบวก   (Happiness and Positive Psychology) 2(2-0-4) 
หลักการทางวิทยาศาสตร์ของความสุขและทัศนคติเชิงบวกผลของการคิดเชิงบวกต่อสุขภาวะและ

สุขภาพ หลักการ ทฤษฏี ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสุขและการคิดเชิงบวกการแยกแยะระหว่างตํานานกับข้อเท็จจริงเร่ือง
ความสุขและสุขภาวะบนพ้ืนฐานจากผลการวิจัย 

Basic science of happiness and positive psychology, and impact health and 
wellbeing. The principles, underlying theory, research and historical antecedents of the science of 
happiness and positive psychology. Distinguish between myth and fact for happiness and wellbeing 
factors based on research. 
 

HEAW 320 พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ   3(3-0-6) 
(Health Behavior and Health Behavior Change)  

 แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ การประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
วางแผนกลยุทธ์และคําแนะนําในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การบูรณาความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การผลิตสื่อด้านสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มคน 
ครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน 
 Concept, theory of behavioral sciences. Behavioral assessment, analysis, strategic 
planning and educating  for modifing health habits. Integration of knowledge to practice. Self-
directed learning. Production of multimedia to promote health and healthy behaviors. Appropriate 
public relations for appropriate group, family, community and school. 
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 ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย  :   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาวะและสุขภาพ 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science in Health and Wellness Program 

 
 ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาวะและสุขภาพ 
 ชื่อย่อ :   วท.บ. (สุขภาวะและสุขภาพ) 
 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :   Bachelor of Science in Health and Wellness Program 
 ชื่อย่อ :   B.Sc. (Health and Wellness) 

 
 

 ปรัชญาความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร 

ปรัชญา 
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเนชั่นคือ “ปัญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

สุขภาวะและสุขภาพเน้นด้านการจัดการหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือการปฏิบัติคือ การผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้เพ่ือการดูแลสุขภาวะและสุขภาพของบุคคลครอบครัว และ
ชุมชนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพ่ือให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถ
ทํางานร่วมกับบุคคลครอบครัวและชุมชน ในบริบทท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมือง
ดี ซ่ึงสามารถนาํความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างย่ังยืน 

 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีความรู้ ทักษะในศาสตร์และศิลปทางด้านสุขภาวะและสุขภาพซ่ึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับ

บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. คิดอย่างเป็นระบบและสามารถทํางานร่วมกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในบริบทท่ีเป็นพหุ

วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 4.  สามารถนําศาสตร์และศิลป์ด้านสุขภาวะและสุขภาพไปพัฒนาสังคมได้อย่างย่ังยืน 

 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสขุภาวะและสขุภาพ 

 

** หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560  อยู่ระหว่างการพิจารณาการ
อนุมัติหลักสูตรจาก สกอ. 
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 โครงสร้างหลกัสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาวะและสุขภาพ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 
กลุ่มวิชาภาษา 12   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6   
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 97 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 36 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 46 
กลุ่มวิชาเอกเลือก หรือกลุ่มวิชาโท 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

รวม 133  หน่วยกิต 

 
 

 รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสขุภาวะและสขุภาพ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์(Civilizations and History of Art) 2(2- 0-4) 
2. ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 
3. LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 
4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 2(2-0-4) 
5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 
2(2-0-4) 

 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 
1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 
2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 
3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 
4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 
5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
6. THAC 102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
7. THAC 201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3  (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
8. THAC 202  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
9. ASEN 101   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1  (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

10. ASEN 102   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2  (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 



 คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 156 - 
                                                          

 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  Nation University     

เง่ือนไข 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) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์
ท่ีปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

-  การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได้ 
 

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6  หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  (Mathematical  in daily) 2(2-0-4) 
2. SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนทศ  (Media and Information Technology) 2(2-0-4) 

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม 2  หน่วยกิต 
1. LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
2. LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ   97  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต 

1.  PUBH 110 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 
(Fundamental Human Anatomy and Physiology) 

 3(3-0-6) 
 

2.  PUBH 111 จุลชีววิทยาสําหรับการเรียนด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
(Microbiology  for  Health and Public Helath Study) 

3(2-2-5) 

3.  PUBH 113 ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
(Fundamental Skill in Health and Public Heath Learning) 

3(1-4-4) 

4.  PUBH 211 วิทยาการระบาด  (Epidemiology) 3(3-0-6) 
5.  PUBH 212 ชีวเคมีทางโภชนาการ  (Nutritional Biochemistry) 3(2-2-5) 
6.  PUBH 213 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา  (Pathology and Symptomatology)  2(2-0-4) 
7.  PUBH 226 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

(Communicable Diseases Prevention and Control) 
3(3-0-6) 
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8.  PUBH 227 การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
(Non-Communicable Diseases Prevention and Control) 

2(2-0-4) 

9.  PUBH 312 การวิจัยทางสุขภาพและชีวสถิติ  (Health Research and Biostatistics) 4(4-0-8) 
10.  PUBH 313 การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน  

(Life Long Learning for Health Community Ways of Living)  
3(3-0-6) 

11.  PUBH 337 การบําบัดโรคเบื้องต้น  (Basic Medical Care)  3(3-0-6) 
12.  PUBH 412 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

  (Law related to Health, Public Health and Environmental Health) 
13.  PUBH 413 สุขภาพและพหุวัฒนธรรม  (Health and Multiculture) 2(2-0-4) 

 

2.2 กลุ่มวิชาเอก 61 หน่วยกิต 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ 46 หน่วยกิต 

1. HEAW 220 ความสุขและการคิดเชิงบวก  (Happiness and Positive Psychology) 2(2-0-4) 
2. HEAW 221 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะและสุขภาพ : หลักการและการปฏิบัติ 

(Physical Activity for Health and Wellness : Principle and 
Practice) 

3(2-15-6) 

3. HEAW 222 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาวะและสุขภาพ : หลักการและการปฏิบัติ 
(Physical Exercisefor Health and Wellness : Principle and 
Practice) 

3(2-15-6) 

4. PUBH 228 การปฐมพยาบาล  (First Aid) 2(2-0-4) 
5. PUBH 310 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  (Health Economics) 3(3-0-6) 
6. HEAW 320 พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

(Health Behavior and Health Behavior Change) 
3(3-0-6) 

7. HEAW 322 การเจริญสติสมาธิ การจัดการความเครียด : หลักการและการปฏิบัติ 
(Mindfulness, Meditation, Stress Management : Principle and 
Practice) 

3(2-2-6) 

8. HEAW 323 การดูแลทางเลือกเพ่ือสุขภาวะและสุขภาพ 
(Alternative Care for  Health and Wellness) 

3(1-4-4) 

9. PUBH 428 การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 
(Health Promotion and Carein Elderly) 

2(2-0-4) 

10. PUBH 333 สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
(Sanitation and Environmental Health) 

3(3-0-6) 

11. PUBH 336 จริยธรรมกับอาชีพด้านสุขภาพ   (Ethic for Health Profession) 2(2-0-4) 
12. PUBH 430 ภาวะผู้นําเพ่ือการพัฒนาสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  

(Leadership for Health and Community Development and 
Empowerment) 

3(3-0-6) 

13. HEAW 491 การบูรณาการการเรียนกับการทํางานด้านสุขภาวะและสุขภาพ  
(Work Integrated Learning for Health and Wellness Career )   

14(0-84-0) 
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เนื่องจากสาขาวิชาสุขภาวะและสุขภาพเป็นหลักสูตรเน้นวิชาชีพปฏิบัติจึงได้จัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิตหรือฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมงในรายวิชา 

1. HEAW 491 การบูรณาการการเรียนกับการทํางานด้านสุขภาวะและสุขภาพ  
(Work Integrated Learning for Health and Wellness Career)   

14(0-84-0) 

 

 นอกจากน้ียังจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติด้านสุขภาวะและสุขภาพในรูปแบบของจิตอาสาโดยการฝึก
ปฏิบัติงานจิตอาสาท่ีโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการด้านสุขภาวะและะสุขภาพใกล้บ้านเกิดในภาคการศึกษา
ฤดูร้อนของทุกปีการศึกษา ต้ังแต่ปี 1-3 ปีละ 1 เดือน หรือคิดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 

 
 2.2.2 วิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกิต 

1. PUBH 372 การประสัมพันธ์และสื่อผสมทางการสาธารณสุข 
(Public Relations and Multimedia in Public Health)   

3(3-0-6) 

2. PUBH 373 การอนุรักษ์และสร้างคุณคา่ทรัพยากรทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
ในชุมชน 
(Health and Public Health Resources Conservation and Value 
Creation in Community) 

3(3-0-6) 

3. PUBH 471 หลักการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง   
(Principl of Care for Person with Chronic Illnesses) 

3(3-0-6) 

4. PUBH 472 การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน  (Palliative Care in Community) 3(3-0-6) 
5. HEAW 473 การจัดการธุรกิจเพ่ือสุขภาพ  (Health Business Management) 3(3-0-6) 
6. HEAW 474 บัญชีสําหรับธุรกิจสุขภาพ  (Accountant for Health Care Business) 3(3-0-6) 

หมายเหตุ : 1) กลุ่มวิชาเอกเลือกนี้กําหนดให้เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาวะและสุขภาพเรียนและ
นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น นักศึกษาสาธารณสุขเท่านั้น 

 2) กลุ่มวิชาโท ไม่มีวิชาโท 
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และการ

ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ให้อยู่ภายใต้การแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

  : เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข) 
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง หลักเกณฑ์การทดสอบ 

 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาวะและสขุภาพ 
  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2(2-0-4)  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2-2-5) 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)  LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป 2(2-0-4) 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2-2-5)  LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  2 1(0-3-2) 
LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  1 1(0-3-2)  SCIE 100 ส่ิงแวดล้อมกับชีวิต 2(2-0-4) 
TAPS 100 การคิดและการแก้ปัญหา 2(2-0-4)  SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
TECH 100 ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2-0-4)  PUBH 110 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
PUBH 113 ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

และสาธารณสุข 
3(3-0-6)  …………….. เลือกเสรี 1 3(3-0-6) 

      
 รวม 15   รวม 16 

 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 2   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3  3(2-2-5)  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4  3(2-2-5) 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  2(2-0-4)  PUBH 211 วิทยาการระบาด 3(3-0-6) 
PUBH 111 จุลชีววิทยาสําหรับการเรียนด้านสุขภาพฯ 3(3-0-6)  PUBH 227 การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 2(2-0-4) 

PUBH 226 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 3(3-0-6)  PUBH 213 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา  2(2-0-4) 
PUBH 212 ชีวเคมีทางโภชนาการ 3(2-2-5)  PUBH 228 การปฐมพยาบาล 2(1-2-4) 
HEAW 220 ความสุขและจิตวิทยาเชิงบวก 2(2-0-4)  HEAW 222 การออกกําลังกายเพือ่สุขภาวะและสุขภาพ 3(1-4-6) 
HEAW 221 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะและสุขภาพ 3(1-4-6)  …………….. เลือกเสรี 2 3(3-0-6) 
 รวม 19   รวม 18 

 

  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
PUBH 312 การวิจัยทางสุขภาพและชีวสถิติ 4(4-0-8)  PUBH 337 การบําบัดโรคเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
PUBH 336 จริยธรรมกับอาชีพด้านสุขภาพ 2(2-0-4)  HEAW 322  การเจริญสติสมาธิ การจัดการความเครียด:ฯ 3(2-2-6) 
HEAW 320 พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปล่ียนฯ 3(3-0-6)  HEAW 323 การดูแลทางเลือกเพื่อสุขภาวะและสุขภาพ 3(2-2-4) 
PUBH 310 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6)  PUBH 333 สุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 
…………….. วิชาเอกเลือก 1 3(3-0-6)  PUBH 313 การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน  3(3-0-6) 
…………….. วิชาเอกเลือก 1 3(3-0-6)  PUBH……… การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 

 รวม 18   รวม 17 
 

      นักศึกษาช้ันปีท่ี 4   
 ภาคเรียนท่ี 1    ภาคเรียนท่ี 2  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
PUBH 412 กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพสาธารณสขุ

และส่ิงแวดล้อม 
2(2-0-4)  HEAW 491 การบูรณาการการเรียนกับการทํางานด้านสุข

ภาวะและสุขภาพ  
14(0-84-0) 

PUBH 413 สุขภาพและพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4)     
PUBH 430 ภาวะผู้นําเพื่อการพฒันาสุขภาพและ

สร้างความเขม้แข็งในชุมชน  
3(3-0-6)     

…………….. วิชาเอกเลือก 3 3(3-0-6)     
…………….. วิชาเอกเลือก 4 3(3-0-6)     
…………….. วิชาเอกเลือก 5 3(3-0-6)     
 รวม 16   รวม 14 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จํานวน  10 หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์  (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                    ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารย
ธรรมสมัยโบราณ  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    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Economics  in  Daily  Life) 2(2-0-4) 
        ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์  อุปทาน และ
ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้าน
ตลาดทุน  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   กฎหมายท่ัวไป  (General Laws) 2(2-0-4) 
                   ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแต่ละประเภท  การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่ง 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 สังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 
                    The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 
culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การส่ือสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เคร่ืองมือในการสื่อสาร การคิด และการ
แก้ไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  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.        

คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาวะและสุขภาพ 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา    จํานวน  12  หน่วยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I) 3(2-2-5) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    Elementary structure and grammar.  listening, speaking, reading and writing basic 
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   (English for Communication II) 3(2-2-5) 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ  
                    Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in 
communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages. 
 

ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   (English for Communication III) 3(2-2-5)  
                   โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  โดยให้ประสานสัมพันธ์กันท้ัง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซ้อนย่ิงข้ึน 
                    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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4   (English for Communication IV) 3(2-2-5)  
                    ศัพท์ สํานวนท่ีใช้ในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 
                    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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1   (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
                   อักษรไทย ระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  
                   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   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2   (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3   (Thai Language for Communication III)  3(2-2-5) 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและ
การฟังโดยเน้นการเก็บใจความสําคัญ ฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ 
 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4   (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    Thai usage for communication and presentation in academic and business areas; 
four-skill practice focused on appropriate and effective communication in careers. 
 
ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1   (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 
 เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือกลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบื้องต้น 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   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2   (ASEAN Language for Communication II)  3(2-2-5) 
 เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุ่น/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน 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. 

 

 
 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จํานวน  6  หน่วยกิต 

 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   (Mathematical  in Daily Life)  2(2-0-4) 

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจ  
     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. 
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SCIE 100  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต   (Environment and Life) 2(2-0-4) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
การส่งเสริม บํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
      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 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 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.      
 
 

 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม    จํานวน  2  หน่วยกิต 

LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรม  การเสริม
ทักษะ และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
               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. 
 
LEAC 200   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2   (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 
                    การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ด้านการส่ือสาร ด้านภาษา และด้าน
ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี
สมบูรณ์  มีจิตอาสา 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. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน 97 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

   2.1  วิชาแกน 36 หน่วยกิต 
 

PUBH 110 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
  (Fundamental Human Anatomy and Physiology)   
  โครงสร้างร่างกายมนุษย์และกลไกการทําหน้าท่ีพ้ืนฐานของระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบ  ปกคลุม ระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุระบบน้ําเหลืองและภูมิคุ้มกัน 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 จุลชีววิทยาสําหรับการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 3(2-2-5) 
  (Microbiology  for  Health and Public Health learing) 
  โครงสร้าง สรีรวิทยา คุณสมบัติของจุลชีพ  โรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย์และปรสิต  วิธีการควบคุม การป้องกัน 
และการทําลาย  การติดเชื้อและปฏิกิริยาโต้ตอบของภูมิคุ้มกันในร่างกาย  และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์การเก็บสิ่งตรวจ
เพ่ือวินิจฉัยโรคและการฝกึปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการ 
    Structure, physiologyandfeaturesofmicroorganism. 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 113 ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุข  3(3-0-6) 
 (Fundamental Skill in Health and Public Heath Learning) 
 การเตรียมนักศึกษาเพ่ือการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย      การเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพพ้ืนฐาน การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทั้งภายในคณะ  มหาวิทยาลัยและในชุมชน การเรียนรู้ความ
มีวินัยและกฏระเบียบต่างๆ  คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ การเรียนอย่างมีความสุข การเตรียมความรู้สําหรับ
งานด้านสุขภาพและสาธารณสุข  ท้ังด้านภาษาอังกฤษและการใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจําวันคําศัพท์ทางการแพทย์ 
 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.Preparationfor health and public heath learning 
include English and telephone communicationfor daily life and medical terminology. 
 

PUBH 211 วิทยาการระบาด   (Epidemiology) 3(3-0-6) 
ความหมาย หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรคและ   การกระจายของโรค

และอุบัติภัยในชุมชนการใช้เคร่ืองมือทางระบาดวิทยาในการวัดสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคการเฝ้าระวังการ
ระบาดและการสอบสวนโรค การประเมินคุณภาพเคร่ืองมือและเคร่ืองทดลอง การใช้หลักวิทยาการระบาดสําหรับงาน
ด้านสุขภาพและสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคและอุบัติภัยในชุมชน การนําข้อมูลทางระบาดวิทยามาใช้ในการ
วางแผนงานด้านสุขภาพ 
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   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  health andpublic health work. Prevention and control of diseases and disaster in 
community. Application of epidemiology information for  health planning.  
 

PUBH 212 ชีวเคมีทางโภชนาการ  (Nutritional Biochemistry) 3(2-2-5) 
   โครงสร้าง คุณสมบัติ และหน้าท่ีของสารชีวโมเลกุลของอาหาร การเปล่ียนแปลงของสารชีวโมเลกุล
เม่ือได้รับสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแนวคิดเรื่องอาหารเป็นยา การใช้ความรู้ทางชีวเคมีทางโภชนาการเพ่ือ
งานด้านสุขภาพและงานสาธารณสุข  
   Structure and function of nutritional molecular properties. Change of molecular 
substances after activated by toxic substance or foreign body. Concept of food as medicine. 
Application of nutritional biochemistry for health and public health work. 
 

PUBH 213 พยาธิวิทยาและอาการวิทยา (Pathology and Symptomatology) 2(2-0-4) 
 กระบวนการพยาธิวิทยา ความรู้พ้ืนฐานทางพยาธิวิทยาตามระบบท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

ร่างกาย ผลกระทบต่อความสมดุลทางด้านร่างกายและจิตใจและอาการแสดงร่างกายของระบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก
พยาธิสภาพของโรคแต่ละชนิด 
   Pathogenesis, basic knowledge of pathology in specific organ system. Impact of in-
equilibrium to human body both physical and mental. Specific signs and symptoms in respond to 
pathology in organs and systematic level. 
 

PUBH 226  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 3(3-0-6) 
   (Communicable Diseases Prevention and Control) 
   แนวคิดพ้ืนฐานการเกิดโรคติดต่อ สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อท่ีพบบ่อยในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซํ้า การติดต่อ และการทําลายเชื้อ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเบื้องต้น การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันก่อนการเกิดโรค การควบคุมโรค
ขณะเกิดโรค การป้องกันการเกิดโรคติดต่อในคร้ังต่อไป   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 andre-emerging infectious diseases, mode of transmission, disinfection, clinical characteristic, 
diagnosis, 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) 
   แนวคิดพ้ืนฐานการเกิดโรคไม่ติดต่อ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ   ท่ีพบมากใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย  การป้องกันโรคไม่ติดต่อ และการ
สื่อสารการเกิดโรคไม่ติดต่อ และการใช้สารเสพติด อุบัติเหตุและการป้องกัน 
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   Basic principle of non-communicable diseases. Causes and risk factors of common 
non-communicable 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.Accident and prevention. 
 
PUBH 312 การวิจัยทางสุขภาพและชีวสถิติ   (Health Research and Biostatistics) 4(4-0-8) 
 ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของงานวิจัยทางสุขภาพ ระเบียบวิธีการวิจัย ปัญหาด้าน
สุขภาพและการทบทวนวรรณกรรม โจทย์วิจัยทางด้านสุขภาพ เคร่ืองมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การประเมินงานวิจัยทางด้านสุขภาพการเขียนโครงร่างการวิจัย การเลือกหัวข้อท่ีดําเนินการวิจัยขนาดเล็ก การ
เขียนรายงานและการนําผลการวิจัยไปใช้ในงานด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ข้อมูล การบันทึกข้อมูลและการ
นําเสนอข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางสถิติการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายของข้อมูลความ
น่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับและข้อมูลต่อเนื่อง
สหสัมพันธ์และสมการเชิงเส้นอย่างง่าย การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
   Definition, significant and type of health research. Research method, health 
problems and literature review. Health research question, research design.  Research tools, data 
collection and  analysis. Assessment of health research.  Writing research proposal, topics selection 
for small research. Writing reports and application of research to health related and public health 
practice. 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. 
Practicum for data analysis with the statistical program. 
 
PUBH 313 การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน  3(3-0-6) 
 (Life Long Learning for Health Community Ways of Living)  
 ทฤษฎีการเรียนรู้และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตการคิดอย่างเป็นระบบและการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้สู่วิถีสุขภาพชุมชนท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ วิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของ
สังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปัญหาและการแก้ปัญหาของสังคมโลกแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกการปรับตัวของ
ไทยในสังคมโลก เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบัน    เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การรู้จักวิธีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีสมบูรณ์ในสังคมแห่งปัญญาและข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสุขภาพตามวิถีไทย และการ
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงในชุมชนได้อย่างย่ังยืน 
 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, 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. Developing a healthy way of life, Thai and a sufficient 
sustainable community. 
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PUBH 337 การบําบัดโรคเบื้องต้น   (Basic Medical Care) 3(3-0-6) 
แนวคิด หลักการบําบัดโรคเบื้องต้น การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจวัดสัญญาณชีพการตรวจ

วินิจฉัย การคัดกรองและการบําบัดโรคเบื้องต้น การให้คําแนะนํา การส่งต่อและการฟ้ืนฟูสภาพ บทบาท หน้าท่ีของผู้
ประกอบอาชีพด้านสุขภาพและนักสาธารณสุขในการบําบัดโรคเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ   การฝึกปฏิบัติการ
รักษาโรคเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค     ในระดับปฐมภูมิและชุมชน สอดรับกับ พ.ร.บ.วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 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 health personnel regarding primary medical care in primary level and 
practicum under the health professional laws 2013. 
 
PUBH 412   กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 (Law related to Health, Public Health and Environmental Health) 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไปกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
และกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายเก่ียวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์หลัก
กฎหมายในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพและการสาธารณสุขพระราชบัญญัติสถานประกอบการด้านสุขภาพและสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม 
 Principle and concept of common law, constitutional law, National Health Act and 
public health law. Laws regarding environmental health, occupational health and safety. Application 
of law in health and public health practice.Health business and factory law.law. 
 
PUBH 413  สุขภาพและพหุวัฒนธรรม  (Health and Multiculture) 2(2-0-4) 
 แนวคิดและทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและวัฒนธรรม ระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบพหุ
วัฒนธรรมในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ลักษณะชาติพันธ์ุของคนท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการกินอยู่ พหุวัฒนธรรม
และวิถีไทย ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วย การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ตามลักษณะพหุ
วัฒนธรรม และการเยียวยารักษาตามภูมิปัญญาไทย  การพ่ึงตนเองด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการฟ้ืนฟู
สภาพด้วยวิถีไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
   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 47 หน่วยกิต 
HEAW 220 ความสุขและจิตวิทยาเชิงบวก  (Happiness and Positive Psychology) 2(2-0-4) 

หลักการทางวิทยาศาสตร์ของความสุขและทัศนคติเชิงบวกผลของการคิดเชิงบวกต่อสุขภาวะและ
สุขภาพ หลักการ ทฤษฏี ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสุขและการคิดเชิงบวกการแยกแยะระหว่างตํานานกับข้อเท็จจริงเร่ือง
ความสุขและสุขภาวะบนพ้ืนฐานจากผลการวิจัย 

Basic science of happiness and positive psychology, and impact health and 
wellbeing. The principles, underlying theory, research and historical antecedents of the science of 
happiness and positive psychology. Distinguish between myth and fact for happiness and wellbeing 
factors based on research. 
 
HEAW 221 กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาวะและสุขภาพ 3(2-2-6) 

(Physical Activity for Health and Wellness : Principle and Practice) 
 ความสําคัญของสุขภาวะและสุขภาพความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายเพื่อการสร้างเสริมสุข
ภาวะและสุขภาพกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันและการเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการใช้ชีวิตประจําวัน
สมรรถภาพร่างกายของทุกกลุ่มวัยและการนันทนาการ  การดูแลตนเองเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพการควบคุม
น้ําหนักตัวให้เหมาะสม 
 Significant of health wellness, basic knowledge of physical activity for health and 
wellness.Physical activities in daily living and selection of appropriate activities for daily life. Physical 
fitness for all ages and recreation.Self-care for health and wellness development. Body weight 
control. 
 
HEAW 222 การออกกําลงักายเพ่ือสุขภาวะและสุขภาพ 3(1-4-6)
 (Physical Exercisefor Health and Wellness : Principle and Practice) 
 ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบและทัศนะคติในการออกกําลังกายและการเลือกกิจกรรม
การออกกําลังกายและกีฬาท่ีเหมาะสมในชีวิตประจําวันการฝึกทักษะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ: การเดินว่ิง การเต้น
แอโรบิก โยคะ และการออกกําลังกายอ่ืนๆ 
 Basic science,type and attitudes towards exercise. Physical exercise in daily living 
and selection of appropriate exercise for daily life.Exercise practicum for health: walkingand 
jogging,aerobic dance, Yoga and other exercise. Principles of sport spectator. 
 
PUBH 228  การปฐมพยาบาล  (First Aid) 2(1-2-4) 
   แนวคิด หลักการและประโยชน์ของการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่         ผู้เจ็บป่วย
กะทันหันหรือผู้บาดเจ็บ ข้อควรระวังในการปฐมพยาบาล การให้คําแนะนํา การเคล่ือนย้ายและการส่งต่อบทบาทหน้าท่ี
ของบุคคลากรด้านสุขภาพและสาธารณสุขในการปฐมพยาบาลในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและการฝึก
ปฏิบัติการปฐมพยาบาล 
 Concept, principle and advantage of first aid. First aid for victim with acute illness 
and trauma. Precaution for first aid. Instruction, transferring and referring of victim. Role of health 
and public health personal regarding first aid in primary care setting and practicum. 
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HEAW 320 พฤติกรรมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  3(3-0-6) 
(Health Behavior and Health Behavior Change)  

 แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ การประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 
วางแผนกลยุทธ์และคําแนะนําในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การบูรณาความรู้จากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การผลิตสื่อด้านสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มคน 
ครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน 
 Concept, theory of behavioral sciences. Behavioral assessment, analysis, strategic 
planning and educatingfor modifing health habits. Integration of knowledge to practice. Self-directed 
learning. Production of multimedia to promote health and healthy behaviors. Appropriate public 
relations for appropriate group, family, community and school. 
 
PUBH 310  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  (Health Economics) 3(3-0-6) 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับงานด้านสุขภาวะและสุขภาพจุดคุ้มทุน
ในการจัดบริการด้านสุขภาพ การเงินและงบประมาณ การจัดระบบบริการและสวัสดิการด้านสุขภาพ การจัดบริการธุรกิจด้าน
สุขภาพภายในประเทศ ระบบการประกันสุขภาพและการดูแลระยะยาวการประกันสุขภาพ สิทธิผู้รับบริการ การ
ประกันสังคม การประกันสุขภาพของข้าราชการการประกันสุขภาพของเอกชน 
  Basic knowledge in economics, and application inhealth wellnessbusiness. Points to 
cover costs in health service. Finance and budget. Health welfare system,  domestic health care and 
business services. Health insurance system and long term care. Health insurance system and long 
term care system. Health insurance,Customers’ right. Social security or social insurance, health  
insurance for government officer and private health insurance. 
 
HEAW 322  การเจริญสติสมาธิ การจัดการความเครียด : หลักการและการปฏิบัติ        3(2-2-6) 

(Mindfulness, Meditation, Stress Management: Principle and Practice) 
ความหมาย หลักการและหลักฐานเชิงประจักษ์ของการเจริญสติและสมาธิการเตรียมตัวและการฝึก

ปฏิบัติการเรียนรู้ตัวเองขณะฝึกการเจริญสติและสมาธิผลและประสิทธิผลของการเจริญสติและการทําสมาธิการเจริญสติ
และสมาธิในชีวิตประจําวันการฝึกปฏิบัติการเจริญสติและสมาธิกับความสุขในบ้านและในองค์กร การประเมินอารมณ์
ผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานการบําบัดโดยใช้แนวคิดเรื่องการเจริญสติและสมาธิการจัดความเครียดในชีวิตประจําวัน 
 Definition,principles and evidence based practice formindfulness and meditation. 
Preparation and practice, self-learning during mindfulness and meditationtraining.Result and 
effectiveness of mindfulness and meditationpractice. Mindfulness and meditation in daily life and 
practice.Mindfulness, meditation and happiness at home and at work. Emotional assessment for 
client and co-worker. Therapeutic mindfulness and meditation.Stress management in daily life. 
 

HEAW 323 การดูแลทางเลือกเพ่ือสุขภาวะและสุขภาพ 3(1-4-4) 
(Alternative Care for  Health Wellness) 
แนวคิดการฝกึปฏิบัติเร่ืองสปาเพ่ือสุขภาพการนวดเพ่ือสุขภาพ สุคนธบําบัด เพ่ือสุขภาวะ และสุขภาพ 

ธาราบําบัด 
 Concept and practice regarding SPA for health, massage for health, aroma for 
health, and hydro therapy. 
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PUBH 428 การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (Health Promotion and Elderly Care) 2(2-0-4) 
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ         การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้พ้ืนฐานในการดูแลผู้สูงอายุ การสร้างพลังอํานาจให้ผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างย้ังยืน การดแูลผู้สูงอายุท่ีมีอาการผิดปกติและเป็นโรคเรื้อรังท่ีพบบ่อย บทบาทครอบครัว ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
แผนและนโยบายของชาติท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยและนานาชาติ และการบริการ
ผู้สูงอายุในชุมชน 
 Major change and assessment of health status in elderly. Health promotion, injuries 
prevention and basic knowledge in elderly care. Empowerment for elder person and sustainable care 
for elderly. Care of older person with common abnormal symptom and with chronic illnesses. Role 
of family and community in elderly care. National plan and policy related to elderly care. Elderly 
care system in Thailand and global. Elderly service in community. 
 

PUBH 333  สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  (Sanitation and Environmental Health) 3(3-0-6) 
 ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของสุขาภิบาลและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหา สาเหตุและ
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ มลภาวะทางอากาศและน้ํา การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ การจัดการให้มีน้ําสะอาด การกําจัดของเสีย ขยะ     วิธีการควบคุม ป้องกันและปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามมาตรฐานสากลและตามกฏหมาย  การป้องกันตนเอง การป้องกันโรคในสถาน
ประกอบการ การบรรเทาอาการเบื้องต้นในสถานประกอบการ สุขภาพหนึ่งเดียว  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมวัฎจักรของไนโตรเจน ซัลเฟอร์และคาร์บอน 
 Definition, scope and importance of sanitation and environmental health. Air and 
water porlution.Problems, causes and effects of the environment on health. Clean water supply, 
waste and gabage management. Environmental management, control, prevention and improvement 
of the environment health at workplace in accordance with international standards and Law. Self 
protection, disease prevention and first AID at the working place. One health, impact of 
environmental changes, cycle of Nitrogen, Sulfur and Carbon. 
 

PUBH 336 จริยธรรมกับอาชีพด้านสุขภาพ  (Ethic for Health Profession) 2(2-0-4) 
 ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมกับผู้ประกอบอาชีพด้านสุขภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านสุขภาพ จริยธรรม คุณธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 
 Definition and significant of ethics. Morals and ethics for health personel. Principle 
of health care ethics. Morals and ethics of health care provider 
 

PUBH 430 ภาวะผู้นําเพ่ือการพัฒนาสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  3(3-0-6) 
 (Leadership for Health and Community Development and Empowerment)  
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นํา และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลักษณะ ประเภท
ผู้นํา ภาวะผู้นําท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน เทคนิคและกระบวนการจัดการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และการ
ประสานงานของผู้นํา การมีธรรมาภิบาลของผู้นํา การวางแผนงาน    การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
การตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงาน การดําเนินงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการประเมินผลงานของผู้นําใน
การพัฒนาสุขภาวะและสุขภาพชุมชน 
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 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. 
 
HEAW 491 การบูรณาการการเรียนกับการทํางานด้านสุขภาวะและสุขภาพ 14(0-84-0) 
 (Work Integrated Learning for Health and Wellness Career)   
 การบูรณาการการเรียนกับการทํางานด้านสุขภาวะและสุขภาพเป็นฝึกปฏิบัติการทํางานด้านสุขะภา
วะและสุขภาพต้ังแต่การฝึกทักษะข้ันพ้ืนฐานจนถึงข้ันสูงในการทํางานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาพท้ังระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน ในการส่งเสริมการสุขอนามัยส่วนบุคคล  การส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีต่อสุขภาพ การส่งเสริม
สุขาภิบาลในบ้านและสถานประกอบการ;’ 
 ฝึกทักษะการบูรณาการการเรียนกับการทํางานด้านสุขภาวะและสุขภาพด้านการสอนและการ
ส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหาร การมีกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การฝึกนําการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     การฝึกนวดเพื่อสุขภาพ สปาเพ่ือสุขภาพ การใช้
ธาราบําบัดและสุคนธบําบัด 
 ฝึกทักษะการบูรณาการการเรียนกับการทํางานด้านสุขภาวะและสุขภาพด้านการรักษาโรคเบื้องต้น
การปฐมพยาบาล ทักษะด้านการสอนและการส่งเสริมสุขภาพด้านความปลอดภัยและ     การป้องกันอุบัติเหตุและ
ภยันตรายบนท้องถนน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับข่ี การใช้ยวดยาน 

 จนถึงการฝึกปฏิบัติรวบยอดโดยใช้วิธีการวิจัยในการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะและสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนหรือกลุ่มประชากรตามขั้นตอนการวิจัยคือ 1) ประเมินชุมชนเพ่ือหาปัญาหาด้านสุขภาวะและสุขภาพ 
2) เรียงลําดับความสําคัญของปัญหา 3) เลือกแก้ปัญหาอย่างน้อย 1 เร่ือง     4) ต้ังวัตถุประสงค์  5) หาวิธีการแก้ปัญหา
ร่วมกับชุมชน 6) ประเมินผลลัพธ์ 7) สรุปและนําเสนอผลการศึกษา 
 โดยการปฏิบัติงานในสถานบริการเพ่ือสุขภาพท้ังของรัฐเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานเลี้ยงดูเด็ก โรงเรียน และสถานประกอบการด้านสุขภาพอิสระ
อ่ืนๆ ท้ังสปา ฟิตเนส 
 Application of health and wellness knowledge to career frombasic to advance for 
health and wellness in personal, family and community. In order to promote health hygiene and 
healthy behavior, home and work place sanitations,  
 Application of health and wellness knowledge in health promotion regarding 
nutrition, physical activities and exercise, health behavior change, prevention of communicable and 
non-communicable disease. 
 Application of health and wellness knowledge for patients and traumatic person 
and family. To facilitate skill in primary medical care and first Aid. Teaching and health promotion 
skill, safety precaution, trauma and traffic injury prevention. Driver behavior change. Prevention of 
communicable and non-communicable diseases. 
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 Finally, a comprehensive approach by application of research methodology to 
solve health wellness problem of person, family, community or specific population by using 
research process 1) identify of health and wellness problem, 2) priority setting 3) select to solve at 
least 1 problem 4) Set objective 5) Identify intervention to solve problem 6) measurement of 
research outcome, 7) conclusion and presentation. 
 

Practicum: Practice in health services facilities including governments, private sectors, and state 
enterprises include primary care hospital, geriatric care center, child care facility, school and at 
home. Private health facilities that provide service such as fitness for health, massage for health, SPA 
for health, hydro therapy and aroma therapy. 
 
  

  2.3  วิชาเอกเลือก (เลือกเรียนไม่ตํ่ากว่า 15 หน่วยกิต) 
 

PUBH 372 การประสัมพันธ์และสื่อผสมทางสุขภาพและการสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 (Public Relations and Multimedia in Public Health)    
 การประยุกต์การประชาสัมพันธ์มาใช้ในงานสาธารณสุข เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน ใน
การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การรณรงค์ในงานสาธารณสุขและ     การสื่อสารด้านสุขภาพ 
กระบวนการสื่อสารด้านสุขภาพการทํา Webpage ข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ การวางแผนและการ
ประเมินผลการสื่อสารสุขภาพการใชส้ื่อ/ผลิตสื่อด้านสาธารณสุข  
 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. Webpage and health innovation product development. 
Planning and evaluation of health communication media. Health informatics and information technology. 
 
PUBH 373 การอนุรักษ์และสร้างคุณค่าทรัพยากรทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขในชุมชน   3(3-0-6) 
 (Health and Public Health Resources Conservation and Value Creation in Community) 
 ความหมาย แนวคิด และหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     การอนุรักษ์
พันธ์ุกรรมพืชและสมุนไพรท่ีใช้ในชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การจัดการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้คุณค่าของพืชพรรณท่ีมีต่อชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางการสาธารณสุขของไทยอย่างย่ังยืนโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางการสาธารณสุข 
 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. 
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PUBH 471  หลักการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 3(3-0-6) 
 (Principle of Care for Person with Chronic Illnesses) 
 แนวคิด เหตุผล/ความสําคัญ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังท่ีบ้าน คุณลักษณะของ
ผู้ดูแล ความรู้พ้ืนฐาน ทักษะท่ีจําเป็นและอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังท่ีบ้าน 
 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 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวมการจัดการ
ความปวดและความทุกข์ทรมานในชุมชนการดูแลประคับประคองผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิต การประคับประคองครอบครัว
ของผู้ป่วยระยะก่อนและภายหลังการสูญเสีย 
 Principlesand 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. 
 
HEAW 473 การจัดการธุรกิจเพ่ือสุขภาพ  (Health Business Management) 3(3-0-6) 

ลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ  หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดต้ังองค์การธุรกิจ  
รูปแบบของธุรกิจเ พ่ือสุขภาพ  การจัดการการตลาด  และการดําเนินธุรกิจเ พ่ือสุขภาพ  การจัดองค์การ  
การงบประมาณ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพ่ือสุขภาพบทบาทของธุรกิจเพ่ือสุขภาพต่อธุรกิจการท่องเท่ียว
ในยุคปัจจุบัน  แนวคิดในการประกอบธุรกิจเพ่ือสุขภาพ รูปแบบของธุรกิจเพ่ือสุขภาพ  การจัดการการตลาด  และการ
ดําเนินธุรกจิเพ่ือสุขภาพ  การจัดองค์การ  การงบประมาณ ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพ่ือสุขภาพ 

Type of business and environment, principle and concept of health business. Type 
of health business, marketing management and organization. Budget and law related to health 
business. 
 
HEAW 474 บัญชีสําหรับธุรกิจสุขภาพ  (Accountant for Health  Care Business) 3(3-0-6) 

ความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี หลักการ วิธีการ และ
ข้ันตอนการจัดบัญชีสําหรับธุรกิจสุขภาพ  สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตาม
หลักการบัญชีคู่ของธุรกิจสุขภาพ และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท   งบทดลอง การปิดบัญชี งบการเงิน และสรุป
วงจรบัญชี 
 Definition and objective of accountant. Principles of accounting, basic concepts of 
accounting, the accounting cycle and preparation of financial statements, and the analysis and 
recording of transactions for operating, investing, and financing activities. 
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 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 วิชาเลือกเสรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
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 ชื่อหลักสูตร   
       ภาษาไทย :    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
           ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
           
 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
          ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
   ชื่อย่อ : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

          ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :    Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
      ชื่อย่อ :  B.P.A. (Public Administration)  

 
 ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ปรัชญา 

  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางการบริหาร การสื่อสาร การใช้ความคิดเชิง

วิเคราะห์ มีทักษะการเป็นผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใช้สังคม 
 

 ความสําคัญ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตระหนักถึงความสําคัญท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการ ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการกับบริบทของสังคมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาคน 
พัฒนากําลังคน พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามกรอบ
และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ประเทศไทย 4.0  ยุทธศาสตร์จังหวัดตามแผนและนโยบายของรัฐ และ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  

 วัตถุประสงค์  

    เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปน้ี 
1. มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและการปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  
3. มีความสามารถในการเป็นผู้นําและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังด้านการ

ประสานงานและการสื่อสาร และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นท่ีแตกต่าง และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง           

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์
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 โครงสร้างหลกัสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 
กลุ่มวิชาภาษา 12   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6   
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 94 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 39 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 16 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

รวม 130  หน่วยกิต 

 

รายวิชาในหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      

1. CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์(Civilizations and History of Art) 2(2-0-4) 
2. ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 
3. LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป (General Laws) 2(2-0-4) 
4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 2(2-0-4) 
5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 

(Thinking Communication and Problem Solving) 
2(2-0-4) 

 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 
1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(2-2-5) 
2. ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(2-2-5) 
3. ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(2-2-5) 
4. ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(2-2-5) 
5. THAC 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
6. THAC 102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
7. THAC 201  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3  (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
8. THAC 202  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
9. ASEN 101   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1  (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

10. ASEN 102   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2  (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 
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เง่ือนไข 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) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพร้อม และศักยภาพของนักศึกษา และภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์
ท่ีปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

 -  การจัดการเรียนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได้ 
 

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6  หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  (Mathematical  in daily) 2(2-0-4) 
2. SCIE 100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนทศ  (Media and Information Technology) 2(2-0-4) 

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรูผ้่านกิจกรรม  2  หน่วยกิต 
1. LEAC 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
2. LEAC 200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

 

 

หมายเหตุ :    1. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ได้แก่  
  1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
       1.2 กลุ่มวิชาภาษา 
2. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency)  ได้แก่  
  2.1 สังคมและวัฒนธรรม                   
      2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป ์  

3. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Professional competency) ได้แก่  
  3.1 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา 

4. กลุ่มวิชาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านจิตอาสา ได้แก่  
  4.1 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม         
  4.2 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ   94   หน่วยกิต ประกอบด้วย 
    2.1 วิชาแกน  39  หน่วยกิต                                                           

1. PUAD 101    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร ์(Introduction to Political Science) 3(3-0-6) 
2 PUAD 102    ปรัชญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Philosophy of Public Administration) 3(3-0-6) 
3. PUAD 103    องค์การและการบริหาร  (Organization  and Administration) 3(3-0-6) 
4. PUAD 104    การบริหารราชการไทย  (Thai Public Administration ) 3(3-0-6) 
5. PUAD 201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Administration) 3(3-0-6) 
6. PUAD 202  ภาวะผู้นําในการบริหารภาครัฐและเอกชน  

(Leadership in Public and Private Administration) 
3(3-0-6) 

7. PUAD 203    การบริหารและการปกครองท้องถ่ินไทย 
(Thai Local Government and Administration) 

3(3-0-6) 

8. PUAD 204 การตลาดสําหรับภาครัฐ  (Marketing in Public Sector) 3(3-0-6) 
9. PUAD 205 การบริหารการคลังสาธารณะ  (Public Finance Administration) 3(3-0-6) 

10. PUAD 206 จริยธรรมสําหรับนักบริหาร  (Ethics for Administrator) 3(3-0-6) 
11. PUAD 207 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 

(Constitution Law and Administrative Law) 
3(3-0-6) 

12. PUAD 208 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการในยุคดิจิตัล      3(3-0-6) 
    (Information systems for administration and management in the digital age)  

13. PUAD 301  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(Introduction to International Relations) 

3(3-0-6) 

                   
   2.2 วิชาเอก   55  หน่วยกิต 
         2.2.1  วิชาเอกบังคบั  จํานวน 39 หน่วยกิต 
 

1. PUAD 211    กฎหมายอาญา 1  (Criminal Law I) 3(3-0-6) 
2 PUAD 311    กฎหมายอาญา 2  (Criminal Law II)   3(3-0-6) 
3. PUAD 312    การบริหารเชิงยุทธศาสตร์   (Strategic Administration) 3(3-0-6) 
4. PUAD 313    การบริหารการพัฒนา  (Development Administration) 3(3-0-6) 
5. PUAD 314 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  (Natural Resource and Environmental Management)   

6. PUAD 315    หลักการและยุทธศาสตร์การบริหารท้องถ่ิน 
(Principles and Strategies of Local Administration) 

3(3-0-6) 

7. PUAD 316 สถานการณ์โลกปัจจุบัน  (Current World Issues) 3(3-0-6)
8. PUAD 317    นโยบายสาธารณะ   (Public Policy) 3(3-0-6)
9. PUAD 318 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Project Administration) 3(3-0-6)

10. PUAD 319  นวัตกรรมกับการบริหาร  (Innovation and Administration) 3(3-0-6)
11. PUAD 320    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Philosophy of Sufficiency Economy) 3(3-0-6)
12. PUAD 321    ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

(Research Methodology in Public Administration) 
3(3-0-6)

13. PUAD 481    สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  (Seminars in Public Administration) 3(3-0-6)
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   2.2.2  วิชาเอกเลือก   16 หน่วยกิต       ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
1. PUAD 331    พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 

(Organizational Behavior and Development) 
3(3-0-6) 

2. PUAD 332    การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน(Conflict 
Management and People Participation) 

3(3-0-6) 

3. PUAD 333    การวางแผนกําลงัคนและการสรรหา 
(Manpower Planning and Recruitment) 

3(3-0-6) 

4. PUAD 334    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Development) 3(3-0-6) 
5. PUAD 335 การบริหารค่าตอบแทน  (Compensation  Administration) 3(3-0-6) 
6. PUAD 336    การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal) 3(3-0-6) 
7. PUAD 337    แรงงานสัมพันธ์  (Labor Relations) 3(3-0-6) 
8. PUAD 338 กฎหมายลักษณะพยาน  (Law of Evidence) 3(3-0-6) 
9. PUAD 339    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (Law of Criminal Procedure)             3(3-0-6) 

10. PUAD 340    เศรษฐกิจชนบท  (Rural Economy) 3(3-0-6) 
11. PUAD 341 หลักการและการวางแผนพัฒนาชมุชน 

(Principles and Community Development Planning) 
3(3-0-6) 

12. PUAD 342    การจัดการวิสาหกิจชุมชน  (Management of Community Enterprises) 3(2-2-5) 
13. PUAD 343    ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีท้องถ่ินเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

  (Strategic Planning for Integrated Spatial Development) 
14. PUAD 344 สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  (Peace Study for Local Development) 3(3-0-6) 
15. PUAD 345 ไทยกับความสัมพันธ์ประเทศเพ่ือนบ้าน 

(Thailand and  its Neighboring Countries)  
3(3-0-6) 

16. PUAD 346 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์
(English for Public Administration)      

3(2-2-5) 

17. PUAD 391 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
(Preparation for Co-operative Education) 

1(1-0-0) 

18. PUAD 491 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education) 6(0-40-0) 
   

     หรือ 
 

19. กลุ่มวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  7   หน่วยกิต   ประกอบด้วย      

 1. WILP 191 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   1(1-0-0) 
  (Preparation  Field Experience in Public Administration) 
 2. WILP 192  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  1 

(Field Experience in Public Administration I) 
2(2-40-0)

 3. WILP 291  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  2
(Field Experience in Public Administration II) 

2(2-40-0)

 4. WILP 391  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  3
(Field Experience in Public Administration III) 

2(2-40-0)
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หมายเหตุ : 
1. กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านวิชาชีพ (Professional Skill) ได้แก่ 
 1.1 องค์การและการบริหาร                        1.6 นโยบายสาธารณะ  
 1.2 ภาวะผู้นําในการบริหารภาครัฐและเอกชน  1.7 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์          
    1.3 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์     1.8 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 1.4 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  1.9 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีรัฐประศาสศาสตร์ 
 1.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                    1.10 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skill) ได้แก่ 
    2.1 องค์การและการบริหาร              2.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ 
 2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   2.5 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 
    2.3 การตลาดสําหรับภาครัฐ             
  

3.  กลุ่มวิชาท่ีแสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication  Skill) ได้แก่ 
3.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ 3.5 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์        
 ในยุคดิจิตัล     3.6 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 หลักการวางแผนและพัฒนาชุมชน               3.7 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์       
3.3 การจัดการวิสาหกิจชุมชน   3.8 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
3.4 ภาวะผู้นําในการบริหารภาครัฐและเอกชน  
     

 

หมายเหตุ :   1.  ในกรณีท่ีนักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง (6 หน่วยกิต) และเลือก
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกข้างต้นอีก 9 หน่วยกิต 

2.  ในกรณีท่ีนักศึกษาเลือกท่ีจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือก
ข้างต้นอีก 9 หน่วยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6    หน่วยกิต 
       ให้เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเนชั่น โดยไม่ซํ้าซ้อนกับรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วโดยการ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 

 

 วิชาโทสาํหรบันักศึกษาหลักสูตรอ่ืน ที่จะเลือกเรียนวิชาโทรัฐประศาสนศาสตร ์ 
   ให้เลือกจากรายวิชาท่ีกําหนดในกลุ่มวิชาเอกเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 

  :  เงื่อนไขการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ฉบับแก้ไข) 
2.  ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง หลักเกณฑ์การทดสอบ 

IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 3 3 3 

LAWS 102 กฎหมายท่ัวไป 2 2 2 2 

LEAC  100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 0 1 0 

SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 2 2 2 

TAPS  100 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา 2 2 2 2 

PUAD 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3 3 3 3 

PUAD 102 ปรัชญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 3 3 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 3 3 3 

รวม 19 18 19 18 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO  102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 3 3 3 

CIVI    100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 2 2 2 

LEAC  200 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 0 1 0 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจําวัน  2 2 2 2 

TECH  100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2 

SCIE   100 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต 2 2 2 2 

PUAD 103 องค์การและการบริหาร 3 3 3 3 

PUAD 104 การบริหารราชการไทย 3 3 3 3 
WILP  191 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 
1 1 - - 

WILP  192 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร์   1  

2 - - - 

รวม 21 18 18 17 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ชั้นปีที่  2  
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิช  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO  201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3 3 3 3 
ECON  100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 2 2 2 
PUAD  201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 3 3 

PUAD  202     ภาวะผู้นําในการบริหารภาครัฐและเอกชน  3 3 3 3 

PUAD  203 การบริหารและการปกครองท้องถ่ินไทย 3 3 3 3 
PUAD  204 การตลาดสําหรับภาครัฐ 3 3 3 3 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 3 3 3 

รวม 20 20 20 20 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO  202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3 3 3 3 
PUAD  205 การบริหารการคลังสาธารณะ 3 3 3 3 
PUAD  206 จริยธรรมสําหรับนักบริหาร 3 3 3 3 
PUAD  207 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ปกครอง 
3 3 3 3 

PUAD  208 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
จัดการในยุคดิจิตัล 

3 3 3 3 

PUAD  211 กฎหมายอาญา 1 3 3 3 3 

WILP   291 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร์   2  

2 - - - 

รวม 20 18 18 18 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ชั้นปีที่  3  
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

PUAD  301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

3 3 3 3 

PUAD  311 กฎหมายอาญา 2 3 3 3 3 

PUAD  312 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 3 3 3 3 

PUAD  313 การบริหารการพัฒนา 3 3 3 3 
PUAD  314 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3 3 3 3 

PUAD  315 หลักการและยุทธศาสตร์การบริหาร
ท้องถ่ิน 

3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

PUAD  316 สถานการณ์โลกปัจจุบัน 3 3 3 3 

PUAD  317 นโยบายสาธารณะ 3 3 3 3 
PUAD  318 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 3 3 3 3 
PUAD  319 นวัตกรรมกับการบริหาร 3 3 3 3 
PUAD  320 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 3 2 
PUAD  321 ระเบียบวิธิวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 3 3 
PUAD  391 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา - - 1 1 
WILP   391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รัฐประศาสนศาสตร์  3    
2 - - - 

รวม 20 17 19 18 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

PUAD… วิชาเอกเลือก 1 3 3 - - 
PUAD… วิชาเอกเลือก 2 3 3 - - 
PUAD… วิชาเอกเลือก 3 3 3 - - 

PUAD  481 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 3 - - 

PUAD  491 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - - 6 6 

รวม 12 12 6 6 

 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศึกษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

PUAD… วิชาเอกเลือก 1 - - 3 3 
PUAD… วิชาเอกเลือก 2 - - 3 3 
PUAD… วิชาเอกเลือก 3 - - 3 3 
PUAD 481 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ - - 3 3 

รวม - - 12 12 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จํานวน 10  หน่วยกิต 

 

CIVI 100   อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์   (Civilization and History of Art)              2(2-0-4) 
                 ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนา ความเจรญิทาประวัติศาสตร์ของอารย

ธรรมสมัยโบราณ  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     เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   (Economics  in Daily Life)                        2(2-0-4) 
                    ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อุปสงค์  อุปทาน และ
ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้าน
ตลาดทุน  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   กฎหมายท่ัวไป   (General Laws)              2(2-0-4) 
                    ความรู้พ้ืนฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแต่ละประเภท  การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่ง 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) 
                   ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์และ พลวัตทางสงัคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
                   The Study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 
culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การส่ือสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เคร่ืองมือในการสื่อสาร การคิด และ
การแก้ไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  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.        

คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา  จํานวน 12  หน่วยกิต 

ENCO 101    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I)           3(2-2-5) 
                   โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                   Elementary structure and grammar. Listening, speaking, reading and writing basic 
sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life. 
 
ENCO 102    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   (English for Communication II) 3(2-2-5) 
                    โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจําวัน เขียนข้อความสั้นๆ  
                   Structure and grammar at a higher level. Vocabulary and expressions in 
communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short passages. 
 
ENCO 201    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3   (English for Communication III) 3(2-2-5)  
                    โครงสร้างท่ีสําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันท้ัง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับท่ีมีความยากและสลับซับซ้อนย่ิงข้ึน 
                   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    ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4   (English for Communication IV) 3(2-2-5)  
                   ศัพท์ สํานวนท่ีใช้ในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน 
                   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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 1    (Thai Language for Communication I)             3(1-4-4) 
                   อักษรไทย ระบบเสียงภาษาไทย โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพท์และสํานวนท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน  
                   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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2    (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
                   โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3    (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
                  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและ
การฟังโดยเน้นการเก็บใจความสําคัญ 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     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 4     (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
                    การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะท่ี
สามารถนําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพได้อย่างเหมาะสมและอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   Thai usage for communication and presentation in academic and business areas;  four-
skill practice focused on appropriate and effective communication in careers. 
 
ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 1    (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน /
ญี่ปุ่น/เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับเบื้องต้น 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   ภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 2   (ASEAN Language for Communication II)     3(2-2-5) 

เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม หรือ กลุ่มอาเซียนพลัส (จีน /
ญี่ปุ่น/เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน  คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading 
and writing. Vocabulary and expressions in daily life. 

 
 
 

 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    จํานวน 6  หน่วยกิต 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     (Mathematic in Daily Life)                         2(2–0–4) 
    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใช้เงินในระบบผ่อนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินค้า การประยุกต์ใช้
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการตัดสินใจ  
     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. 
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SCIE 100   สิ่งแวดล้อมกับชีวิต     (Environment and Life)                                      2(2–0–4) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถ่ิน การดําเนินกิจกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
การส่งเสริม บํารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
      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 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 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.     
 

 

 1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม    จํานวน  2  หน่วยกิต 
 

LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านกีฬาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรม  การเสริม
ทักษะ และประสบการณ์ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
               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. 
 

LEAC 200   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2  (Learning by Activities II)  1(0-3-2) 
                   การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านการส่ือสาร ด้านภาษา และด้าน
ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี
สมบูรณ์  มีจิตอาสา 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. 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    จํานวน  94  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 2.1 วิชาแกน 39 หน่วยกิต 

PUAD 101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรัฐศาสตร์    (Introduction to Political Science) 3(3-0-6) 
 ศึกษาขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ แนวความคิดทางการเมือง ระบบการปกครอง 
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน รัฐกับกฎหมาย อุดมการณ์ทางการเมืองท่ี
สําคัญ และพฤติกรรมทางการเมือง 
 A study of scope and methods of political science , state , political thought , 
government system , political parties , interest groups , the relationship between state and people, 
state and  law , political ideology and political behavior. 
 
PUAD 102     ปรัชญาทางรัฐประศาสนศาสตร์   (Philosophy in Public Administration) 3(3-0-6)  
 ศึกษาความหมาย สถานภาพ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และ ขอบข่ายแนวโน้มของรัฐประศาสน
ศาสตร์ ความสัมพันธ์กับวิชาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ กิจกรรมของรัฐบาลในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ หน้าท่ีทางการ
บริหารและการอํานวยการบริการให้กับประชาชน  
 A study of meaning, status, philosophy, concepts, theories and the scope and 
prospects 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 providing to citizens.    
 
PUAD 103     องค์การและการบริหาร  (Organization and Administration) 3(3-0-6) 
 ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหาร วิวัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร หน้าท่ีต่างๆ ใน
การบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การนําและการควบคุม ตลอดจนแนวคิดใน
การบริหารยุคใหม่  

        A study of the manner of organization and administration. Evolution of the 
administration concepts. The functions of administration include planning, organizing, staffing, 
leading and controlling. As well as the concepts of modern administration. 
 
PUAD 104     การบริหารราชการไทย   (Thai Public Administration) 3(3-0-6)                            
                   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารราชการ หลักการการบริหารราชการแผ่นดิน วิวัฒนาการของ
การบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหา
และแนวทางแก้ไขการบริหารราชการไทย   
 A study of concepts and theories of public administration , principles of public 
administration , evolution of  thai public administration. Economic, social and political factors 
influenceing on thai public administration. Problems and solution of thai public administration. 
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PUAD 201 การบริหารทรัพยากรมนุษย์   (Human Resource Administration) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความเป็นมา หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความหมายและพัฒนาการของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐใน
ระบบราชการพลเรือนไทย และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

A study of background. Definitions and developmentof human resource  
administation; concepts and theories of human resource administration.; scope of responsibilities 
and factors related to human resource administration ;  strategies for human resource management 
for the public sector; development of human resource management in Thai civilian bureaucracy, 
and using human resource  information systems : (HRIS). 
 
PUAD  202 ภาวะผู้นําในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 
 (Leadership in Public and Private Administration) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา เช่น ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีพฤติกรรม 
(Behavior Theory) และทฤษฎีสถานการณ์ (Contingency Theory) และทฤษฎีภาวะผู้นําอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาท
และหน้าท่ีของผู้นํา วิสัยทัศน์ คุณลักษณะผู้นําท่ีดี การสร้างความเป็นผู้นําและการพัฒนาผู้นํา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับ
อํานาจและการเมืองในองค์การ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การของภาครัฐและเอกชน 
 A study of leadership concepts and theories such as Personality Theory, Behavior 
Theory, Contingency Theory and other theories which relate to leader’s roles and duties, vision, 
characteristics of good leader, creating leadership and developing leader. Relationship between 
leader and power and politics in organization. Problem and solution about conflict in public and 
private organization. 
 
PUAD 203 การบริหารและการปกครองท้องถ่ินไทย 3(3-0-6) 

(Thai Local Government and Administration) 
ศึกษาความหมายของการบริหารและการปกครองท้องถ่ิน แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถ่ิน วิวัฒนาการการปกครองท้องถ่ินไทย รูปแบบและหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ปัญหาและแนวโน้มของการปกครองท้องถ่ินไทย  

A study of the meaning of local government and administration , the concept of 
decentralization , local government theories . Evolution of Thai local government, forms and 
functions of local administrative organizations. Problems and trend of Thai local government.   
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PUAD 204     การตลาดสําหรับภาครัฐ     (Marketing in  Public ector)             3(3-0-6) 
                  ศึกษาความหมาย และ ความสําคัญของการตลาด แนวคิดตลาดผู้ผลิต ตลาด ทรัพยากร ตลาดกลาง 
ตลาดผู้บริโภค และ ตลาดภาครัฐ  ประยุกต์เป็นแนวคิดการตลาดสําหรับภาครัฐ เรียนรู้ความจําเป็นในการบริหารตลาด
สําหรับภาครัฐ  และ การตลาดเพ่ือสังคม การให้บริการ การเสนอคุณค่าให้กับผู้รับบริการ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ สัมพันธภาพระหว่างองค์การกับผู้รับบริการ กรณีศึกษา 
 A study of definition and importance of marketing; Manufacturer markets, Resource 
markets , Intermediay markets, Consumer markets and Government market. The concept is applied 
to marketing in public sector concept ; learning needs in marketing public sector and ; social 
marketing  enterprise ; service delivery and client ; client sastisfaction ; and relationship between 
organization and clients ; case study.  
 

PUAD 205    การบริหารการคลังสาธารณะ  (Public Finance Administration) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมายและพัฒนาการของการคลังสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีการคลังสาธารณะ การ
หารายได้สาธารณะ ภาษีอากร รายจ่ายสาธารณะ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ การก่อหนี้สาธารณะ บทบาทของรัฐบาล
ในทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การบริหารการคลังภาครัฐและท้องถ่ิน 
                  A study of meaning and development of public finance; concepts and theories of 
public finance; public revenue; tax; public expenditure; theories of public goods; public debt; role of 
government in economic system; fiscal policy; monetary policy; state and local government fiscal 
management. 
 

PUAD 206 จริยธรรมสําหรับนักบริหาร   (Ethics for Administrator) 3(3-0-6)       
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม
ทางการบริหารและคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักบริหาร จริยธรรมและธรรมาภิบาลกับการบริหาร ปัญหาการคอร์รัปชั่น
และการตรวจสอบ การเสริมสร้างสํานึกคุณธรรม จริยธรรม การประยุกต์ใช้ในการบริหาร 

A study of concepts and theories about ethics, Good Governance and social 
responsibility. Ethics in administration and basic virtue for administrator. Ethics and Good 
Governance in administration. Corruption problem and auditing. To strengthen the consciousness of 
virtue, ethics and applying in administrating. 
 

PUAD 207  กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง                               3(3-0-6) 
                    (Constitutional Law and Administrative Law) 

 ศึกษาความหมาย ลักษณะของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง การจัดทําและการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ การกระทํา
ทางปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ 

A study of the meaning and characteristics of Constitutional Law and Administrative 
Law. The legislation and amendment of constitution. Laws conflict with constitution control. As well 
as the concept of public interest , administrative actions , Administrative control, administrative 
court and constitutional court. 
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PUAD 208 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการในยุคดิจิตัล      3(3-0-6) 
 (Information systems for administration and management  in the digital age) 
            ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบข้อมูล ท่ีสามารถนําไปใช้ในการบริหาร เพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผน การควบคุม การตัดสินใจของผู้บริหาร ความต้องการในการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบ
ข้อมูล เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในระบบงาน โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารสาธารณะ 
(Public Speaking) ซ่ึงจะทําให้การบริหารมีประสิทธิภาพ 
                 A study of Information system concepts which can be used in the administration. in 
order to use for planning carefully, controlling and decision making for administrator How to store 
information. Information system development. Technical computer systems. Focusing on  application 
of Information technology in Public Speaking, which would make the administration more efficient. 
 
PUAD 301 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6)              

           (Introduction to International Relations) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้แสดงบทบาทและกติการะหว่าง

ประเทศ แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อํานาจและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ  

A study of the meaning and scope of international relations. Actors and 
International rules, approaches of  international    ,relations power and instruments used in 
international relations , coorperation and international conflict. 
 

 
 2.2  วิชาเอก 55 หน่วยกิต 

 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 39 หนว่ยกิต 

PUAD 211      กฎหมายอาญา 1   (Criminal Law I) 3(3-0-6) 
         ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การ

พยายามกระทําความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทําความผิดหลายบท หรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก 
อายุความอาญา การกําหนดโทษอาญา 

     A study of the nature of criminal law. Theory of liability. The jurisdiction of criminal 
law. Attempting to commit an offence. Culprit and abet. Concurrence of offences. Recidivism. 
Criminal prescription. Criminal imposition.  

 
PUAD 311     กฎหมายอาญา 2   (Criminal Law II) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  PUAD 211  กฎหมายอาญา 1  

        ศึกษาความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะต้ังแต่ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร 
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 
ความผิดต่อเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จนถึงความผิดท่ีเป็นลหุโทษ 
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    A study of criminal offences include offences relating to the stability of the 
Kingdom, offences relating to the administration, offences relating to justice, offences relating to 
religion, offences relating to causing harm to people, offences relating to counterfeit and conversion, 
offences relating to sexuality, offences against life and body, offences against liberty and reputation 
and offences relating to the asset as well as the misdemeanor. 
 
PUAD 312      การบริหารเชิงยุทธศาสตร์   (Strategic Administration) 3(3-0-6) 

          ศึกษาความสําคัญและภาพรวมของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ กระบวนการและการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดข้อจํากัด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กรเพ่ือการ
วางแผนยุทธศาสตร์ การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การควบคุม และเทคนิคในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนการนําเคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กร  
                    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 . 
 
PUAD 313 การบริหารการพัฒนา   (Development Administration  )  3(3-0-6) 
 แนวคิดท่ัวไปและวิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาของสํานักพฤติกรรม
ศาสตร์ การบริหารการพัฒนาจากแนวปรากฏการณ์นิยม ถึง ปฏิฐานนิยม กระบวนการบริหารองค์การเพ่ือการพัฒนา 
กระบวนการบริหารนโยบายท่ีเน้นโครงการพัฒนา การบริหารโครงการพัฒนาตามภาคส่วน เงื่อนไข และ ปัญหาของการ
บริหารการพัฒนา 
 An exposure of general concepts and the evolution of development  administration, 
development administration of behavioral science institute,  development administration across 
popular phenomenon to popular database interaction, and organization administration process for 
development. The policy management process focused on development projects,development 
administration segment projects, conditions and development administration problems are included. 
 
PUAD 314  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           3(3-0-6) 
 (Natural Resources and  Environmental Management) 
   สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับดิน ป่าไม้ท่ีเก็บกักน้ํา สวนสาธารณะ ทะเล ลุ่มน้ําลําคลอง และภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีจะได้รับผล
จากการพัฒนา การจัดผังเมือง  เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง การใช้ภูมิปัญญาในการจัดการสิ่งแวดล้อม  และการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
         A study of the health of natural resources and environmental crisis. The 
management of natural resources and environment as related to soil, forests, reservoirs, natural 
parks, marine and coastal zone and watersheds natural disaster and watersheds  which may receive 
the impact derived from the activities of environmental management and environmental impact 
assessement  
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PUAD 315  หลักการและยุทธศาสตร์การบริหารท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 (Principles and Strategies of Local Administration)  
 ศึกษาแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้องถ่ิน กระบวนทัศน์ใหม่และยุทธศาสตร์การบริหาร
ท้องถ่ิน กระบวนการบริหารท้องถ่ินท่ีเน้นผลงาน การตัดสินใจและการบริหารความขัดแย้งในกระบวนการบริหาร 
คุณภาพการบริการสาธารณะของหน่วยปกครองท้องถ่ิน และการวิเคราะห์ระบบบริหารปกครองท้องถ่ิน      

         A study of Public Administration concepts in local level. A new paradigm and 
strategy of local administration , local administration process emphasizing productivity, decision 
making and conflict administration in the process of administration, the quality of public services of 
local government units and an analysis of local government administration system. 

 

PUAD 316   สถานการณ์โลกปัจจุบัน    (Current World Issues) 3(3-0-6) 
 ศึกษาเหตุการณ์ท่ีสําคัญๆ ในโลก ท่ีมีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ ความคลี่คลายของความ
ขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน 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. 
 

PUAD 317 นโยบายสาธารณะ   (Public Policy)  3(3-0-6) 
                  แนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในระดับต่างๆ ตัวแบบในการวิเคราะห์
นโยบาย บริบทของนโยบายและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับการก่อรูปนโยบาย การกําหนด
นโยบาย การวางแผนนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย การเปล่ียนแปลงนโยบายในช่วงเวลา
ต่างๆ รวมท้ังกรณีศึกษานโยบายสาธารณะของไทย 
    An exposure to the basic concepts in public policy analysis and study in various 
levels, model of policy analysis, Context of policy and the impact of public policies, Concepts of 
policy formation. Policy Planning Policy Implementation Evaluation Policy , changing policy in various 
durations As well as case studies of public policy, Thailand. 
 

PUAD 318 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์   (Strategic Project Administration) 3(3-0-6)
 ศึกษาแนวคิดการวางแผนและบริหารโครงการ ประเภทของโครงการ การจัดรูปองค์การ บทบาท
หน้าท่ีของผู้จัดการโครงการ  เทคนิคการวางแผนและการเขียนโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ การนํา
โครงการไปปฏิบติั การควบคุมและการประเมินผลโครงการ 
 A study of project planning and administrating concepts. Type of project, project 
organizing, roles and duties of project manager. Techniques of planning and writing 
 

PUAD 319 นวัตกรรมกับการบริหาร    (Innovation and  Admistration)               3(3-0-6) 
                       ศึกษาแนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม แนวเครือข่ายทางสังคม วัฒนธรรมองค์กร ท่ีมีผลต่อการปรับเปลี่ยน
การทํางานขององค์กร  ความหมาย ประเภท และเป้าหมายของนวัตกรรม แนวคิด วิธีการ และรูปแบบใหม่ๆ  ในการ
จัดการองค์กร นวัตกรรมด้านกระบวนการ และการบริหารองค์การ การดําเนินงาน และการให้บริการ การพัฒนาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่ปฏิบัติต่างๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพของการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  
กรณีศึกษา                  
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 A study of  social network theory of innovation , organizational culture 
the change affects for functioning of organization. meaning, type and goals of innovation; concept 
method and new form of organization, innovation process and organization administrtion, operation 
and services; Developing application knowledge into implementation in affect the efficiency and 
quality of performance administration. Case study. 
 
PUAD 320    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) 3(2-2-5) 
                     ศึกษาแนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา  

A study of concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood 
according to philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of 
sufficiency economy.Case Study.  
 
PUAD 321    ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์        3(3-0-6) 
 (Research Metholodology in Public Administration)      
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบ
การวิจัยในสาขารัฐประศาสนศาสตร์และองค์การ การเขียนเค้าโครงการวิจัย การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช้   
 A study of meaning, and public admistration sector research, research process, 
research design in public admintration department and organization .Writing the research project, 
using software for data analysis .  Writing research report and presenting research results to publics 
 
PUAD 481   สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    (Seminars in Public Administration) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสัมมนา วิจัยและสัมมนาประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสน
ศาสตร์ นโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร์ การนํานโยบายไปปฏิบัติ ธรรมาภิบาล กระบวนทัศน์ การวิเคราะห์จุดอ่อน 
และจุดแข็งท่ีมีผลต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิทธิเสรีภาพพลเมืองของประเทศ  
 A study of introduction to the seminars, research and  seminars in Public 
Administration issues such as: strategic planning, policy Implementation, good gorvernance, 
paradigms; weaknesses and strengths analysis affecting social development, ecomomic ,politic 
,citizen rights of contry. 
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 2.2.2  วิชาเอกเลือก   16   หน่วยกิต         
   ให้เลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี ้

PUAD 331    พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ                                     3(3-0-6) 
                  (Organizational Behavior and Development) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของพฤติกรรมองค์การ และแนวคิด ทฤษฎีทางด้านพฤติกรรม 
ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ ผลท่ี
พฤติกรรมองค์การมีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์การ ความสําคัญของ
การพัฒนาองค์การ เทคนิคในการพัฒนาองค์การ และการประเมินผลการพัฒนาองค์การ 
 A study of the meaning and importance of organizational behavior and concepts 
theories of behavior. Including the factors affect human behavior in individual, group and 
organization. Result of organizational behavior in organization performance. The meaning and 
concept of organization development. The importance of organization development. Organization 
development techniques and organization development assessment. 

 
PUAD 332    การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน                3(3-0-6) 
                 (Conflict Management and People Participation) 
 เนื่องมาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ ความขัดแย้งเชิงอัตลักษณ์ ความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุ 
ความขัดแย้งในองค์การ วิธีการจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การปรึกษาหารือร่วม และการสร้างความไว้วางใจใน
ชุมชนเพ่ือนําไปสู่การยอมรับ แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย ระดับและรูปแบบของ
การมีส่วนร่วม และการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม  
 A study of conflict management. Conflict analysis in modern society. Conflict dues 
to public policy process. Spatial identity conflicts. Ethnic conflicts. Conflict in organization. Conflict 
management method. Negotiation, Joint consultation and public trust performing for acceptance.  
Concept of the participation of the people in policy process, level and type of participation and 
participation in conflict management.  
 
PUAD 333     การวางแผนกําลังคนและการสรรหา 3(3-0-6) 
 (Manpower Planning and Recruitment) 
 ศึกษาแนวความคิดของการวางแผนกําลังคน การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลกําลังคน การพยากรณ์
กําลังคน เทคนิคการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือนและในภาคธุรกิจเอกชนการวิเคราะห์งานและการประเมินค่า
ของงาน 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, recruitment, selection, tests, 
interviews, and orientation. 
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PUAD 334    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     (Human Resource Development) 3(3-0-6) 
 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การศึกษา การฝึกอบรม และการ
พัฒนา ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การสร้างแรงจูงใจ พลวัตรกลุ่ม เทคนิคการฝึกอบรม และการสร้างขีดความ สามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 A study basic concept of human resource development, include education training and 
development. The relationship between human resource administration and transformation of human 
resource development. Creating motivation group dynamic group training techniques and human 
resource capability in the organization. 
 
PUAD 335   การบริหารค่าตอบแทน    (Compensation Administration) 3(3-0-6) 
 ศึกษาแนวความคิด นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทน ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการ
กําหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์และประเมินค่างาน การสํารวจและวิเคราะห์โครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน การ
บริหารค่าตอบแทนทางอ้อม การกําหนดค่าจ้างสําหรับบุคลากรบางประเภท การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนในราชการ
พลเรือน 
 A 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, management of indirect compensation to 
pay for certain types of personnel administration, payroll and salary in the civil service. 
 
PUAD 336    การประเมินผลการปฏิบัติงาน     (Performace Appraisal)      3(3-0-6)
 ศึกษาแนวความคิด ความหมายของคําว่า ผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักในการ
วัดผลและการประเมินผลบุคคล วิธีการใช้แบบทดสอบการประเมินความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการวัดและ
ทดสอบต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในกระบวนการ เลือกสรรการบรรจุแต่งต้ังและการพิจารณาความดีความชอบ การวัดผลงาน 
และการต้ังเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนข้ันหรือเลื่อนตําแหน่ง 
 A study of concepts, meanings of performance , performance evaluation  and  
principles in order to measure and evaluate 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. 
 
PUAD 337    แรงงานสัมพันธ์   (Labor Relations)  3(3-0-6) 
 ศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสหภาพแรงงาน และสมาคม
นายจ้าง กฎหมายแรงงาน การแก้ปัญหาแรงงานเพ่ือให้เกิดเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย การเจรจา ต่อรองร่วมการไกล่เกลี่ย 
การระงับข้อพิพาทแรงงาน การประกันสังคมและคุ้มครองแรงงาน 
 A study of various factors that affects the relationship between the employer and the 
employee, Union and employer associations, and labor laws. Other topics include: solving the 
problem of labor to provide fairness to all parties, negotiating, mediating, suppressing the labor 
disputes, social security and labor protection. 
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PUAD 338    กฎหมายลักษณะพยาน   (Law of Evidence) 2(2-0-4) 
 ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ท้ังท่ีเป็นหลักท่ัวไปของกฎหมายลักษณะพยานและ
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 A study 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. 
 
PUAD 339 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (Law of Criminal Procedure) 3(3-0-6) 
 ศึกษาหลักท่ัวไป อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา หมายเรียก และหมายอาญา จับ ขัง จําคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว และการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและ
ค่าธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 
3-4 และ ภาค 6-7 
 A 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. 
 
PUAD 340 เศรษฐกิจชนบท    (Rural Economy) 3(3-0-6) 
 ศึกษาสภาพเศรษฐกิจของชนบท ลักษณะทรัพยากรที่มีอยู่ สถาบันทางเศรษฐกิจท่ีมีการตั้งเป็น
ทางการ และสถาบันนอกระบบในชนบท การผลิตในภาคการเกษตรและกิจกรรมอ่ืนๆ การใช้ท่ีดิน แรงงาน และการ
ระดมทุน 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. 
 
PUAD 341   หลักการและการวางแผนพัฒนาชมุชน                                       3(3-0-6) 
 (Principles and  Community Development Planning) 
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย จุดมุ่งหมาย ความสําคัญ หลักการและลักษณะชุมชนในมิติต่างๆ วิธีการ
และเทคนิคการพัฒนาชุมชน การวางแผนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาชุมชน การประสานงาน การสร้างทีมงานและ
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 A 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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PUAD 342   การจัดการวิสาหกิจชุมชน    (Management of Community Enterprises) 3(2-2-5) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการสร้างค่าขององค์การ   ครัวเรือน
ในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการ
ของวิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริมการตลาด การจัดต้ังระบบสหกรณ์ บัญชี
ครัวเรือน และการจัดการสวัสดิการ กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ
วิสาหกิจชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
       A study of the meaning and importance of the economic community,  The 
enterprise value, also the system in a household economy meaning conceptual type style method 
processes, patterns and development of a community enterprises, marketing management, 
production management, marketing campaign, establishing a cooperative system, household account 
and welfare management. 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. 
 
PUAD 343      ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีท้องถ่ินเชิงบูรณาการ                3(3-0-6)  
                    (Strategic Planning for Integrated Spatial Development) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิวัฒนาการของการนํายุทธศาสตร์ระดับชาติมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีท้องถ่ินเชิงบูรณาการ รวมท้ังวิเคราะห์รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนยุทธศาสตร์
การวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีท้องถ่ินท่ีสําคัญในปัจจุบัน 
 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. 

 
PUAD 344   สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน    (Peace Study for Local Development)      3(3-0-6) 
 ชุมชนท้องถ่ินกับเสถียรภาพและความม่ันคง บทบาท วิธีการ และ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ของสาธารณะชน ปรัชญา ทฤษฎีสันติศึกษา และความขัดแย้ง ทักษะการเจรจา ทักษะการต่อรอง และการไกล่เกลี่ย 
การอํานวยความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินกับการสร้างสมานฉันท์ สันติสุขชุมชน 
 A 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. 
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PUAD 345     ไทยกับความสัมพันธ์ประเทศเพ่ือนบ้าน                                      3(3-0-6) 
                     (Thailand and  its Neighboring Countries) 
 ประเทศใกล้เคียง ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม พิจารณากระบวนการดําเนินนโยบาย
ต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายต่างประเทศ ท่ีมีผลต่อการเมืองไทย โดยเน้นประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 
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. 
 
PUAD 346 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรฐัประศาสนศาสตร ์ (English for Public Administration)   3(2-2-5) 
 ศึกษาการใช้ศัพท์ ประโยคและบทความซ่ึงเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ สําหรับใช้ในองค์กร
ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ ศัพท์เฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การ
ฟังสื่อสารสนเทศต่างๆ การค้นคว้าและการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
 Study of the terminology, Sentences and articles that relate to the management for 
government and private sector. Reading and writing skills in English language from media. Nomenclature of 
Public Administration Listening to the various information media Researching and presenting content on 
the Public Administration English. 
 
PUAD  391   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  (Preparation for Co-operative Education)   1(1-0-0) 
 ศึกษาหลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา ความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้ร่วมงาน จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพ การส่ือสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน อาชีพ และ 
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ (การเขียน
และการนาํเสนอผลงาน) 
 A  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). 
 
PUAD 491    การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา    (Co-operative Education) 6(0-40-0)  
วิชาบังคับก่อน :   PUAD 391  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา ระยะเวลา 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง และ/ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง การฝึกทักษะและเรียนรู้ระบบและวิธีการ
ทํางาน การรายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน  
  An internship in public sector, public enterprises or related within the major of 
study, duration 16 weeks continuous and/ a minimum period of  600 hours; imploving skill of 
knowledge and lerning about the organization system and process ; report and presentation.    
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WILP 191  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   1(1-0-0) 
               (Preparation Field Experience in Public Administration) 
              ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝึกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร 
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความรู้พ้ืนฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เทคนิคการนําเสนอ
โครงงานหรือผลงาน การเขียนและการนําเสนอผลงาน และการเตรียมความพร้อมในการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน 
(ประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ S และ U) 
                A  study of principles and concept of professional experience, ethics in professional, 
communication, personality and human relations, knowledge base  
workplace practices guidelines,  technical presentation projects or products, writing and 
presentations and preparing to work with others (Evaluated by S and U symbols) 
 
WILP 192    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 1 2(0-40-0) 
                (Field Experience in Public Administration I) 
วิชาบังคับก่อน :   WILP 191  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์     

       การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อย
กว่า 200 ชั่วโมง โดยเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และการประสานความรู้ในการปฏิบัติจริง พร้อมจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับวิชาการท่ีได้ศึกษา เม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (ประเมินผลด้วย
สัญลักษณ์ S และ  U) 
 Learning from public administration apprenticeship in public or private organization 
a minimum period of 200 hour.Emphasizing  professional experience strengthening and coordinating 
knowledge in practicality. Prepare performance reports linked to academic studies at the end of 
the professional experience (Evaluated by S and U symbols 
 
WILP 291  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 2(0-40-0) 
                (Field Experience in Public Administration II) 
วิชาบังคับก่อน : WILP 192  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 1     

 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 
200 ชั่วโมง เพ่ือเรียนรู้การปฎิบัติงานจริงในวิชาชีพท่ีสนใจ ภายใต้การนิเทศ และ ประเมินผลของอาจารย์ประจําวิชา
ร่วมกับหน่วยงาน พร้อมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับวิชาการท่ีได้ศึกษา เม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ประเมินผลโดยการให้ระดับคะแนน A - F) 
 Learning from public administration apprenticeship in public or private organization 
a minimum period of 200 hours.  To learn the actual work in the profession of interest. Under the 
supervision and evaluation of the lecturer with the department. Prepare performance reports linked 
to academic studies at the end of the professional experience. (Assessed by grade level A-F) 
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WILP 391       ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3 2(0-40-0)
 (Field Experience in Public Administration III) 
วิชาบังคับก่อน : WILP 291   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 

 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การของรัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 
200 ชั่วโมง เพ่ือเรียนรู้การปฎิบัติงานจริงในวิชาชีพท่ีสนใจ ภายใต้การนิเทศ และ ประเมินผลของอาจารย์ประจําวิชา
ร่วมกับหน่วยงาน พร้อมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับวิชาการท่ีได้ศึกษา  เม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (ประเมินผลโดยการให้ระดับคะแนน A - F) 
 Learning from public administration apprenticeship in public or private organization 
a minimum period of 200 hours.  To learn the actual work in the profession of interest. Under the 
supervision and evaluation of the lecturer with the department. Prepare performance reports linked 
to academic studies at the end of the professional experience. (Assessed by grade level A-F) 
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AEST 101    สุนทรียศิลป์   (Aesthetics) 2(2-1-4) 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการของความงามในงานศิลปะแขนงต่างๆ เน้นในด้านความชื่นชมและ
ประสบการณ์ในการดูงานศิลปะที่มีผลต่อชีวิตและสังคมปัจจุบัน 

 The subject provides students opportunities to study the evolution of beauty 
related to culture and a broad range of arts. Students will also be experiencing and familiar with art 
pieces that affect lifestyle and society. 

 
 

PSYC 109  สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต   (Meditations for Self  Development)  3(2-2-5) 
  ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการทําสมาธิ วิธีการและจุดเร่ิมต้นของการทําสมาธิ ลักษณะและ
ประโยชน์ของสมาธิ การต่อต้านสมาธิ และการนําสมาธิไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  The philosophy, theory and practicum of meditations are taught through a 
systematic program of instruction, which will provide the experience of proper meditation and how 
it benefits the daily life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
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 หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารสุขภาวะและสขุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หลักสตูรระดับปริญญาโท  
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 ชื่อหลักสูตร  
         ภาษาไทย    :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
              ภาษาอังกฤษ  :  Master of Business Administration Program  

       

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
           ภาษาไทย      ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
        ชื่อย่อ     :     บธ.ม. 
 

           ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม  :  Master of Business Administration   
        ชื่อย่อ  :     M.B.A. 
 
 

 ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ปรัชญา  

    มุ่งสร้างมหาบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจท่ีมีความรู้ ความสามารถ     
 มีวิสัยทัศน์ ทันต่อเหตุการณ์ และทันสมัย อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้สามารถนําองค์ความรู้ใหม่มา

ประยุกต์ใช้ พร้อมท้ังแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจริงได้ ท้ังภาครัฐ และ เอกชนอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนําไปสู่
การเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากลได้ต่อไป              

 ความสําคัญ 
    การดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้อย่างย่ังยืน จําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือของการบริหารธุรกิจ 

และเทคโนโลยีทันสมัยท่ีผสานกับองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ร่วมกับการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้บริหารท่ีรอบรู้ สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน 

 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนานักบริหารทุกระดับท่ีสามารถนําทฤษฎีและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กร หน่วยงาน รวมถึงชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม  
   2. เพ่ือพัฒนานักบริหารทุกระดับท่ีมีทักษะความเป็นผู้นํา ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคมในการตัดสนิใจและบริหารทรัพยากรทางการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. เพ่ือพัฒนานักบริหารทุกระดับท่ีมีความพร้อมในการปรับตัวและองค์กรให้เข้ากับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งระดับประเทศ และภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม 

 
 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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 โครงสร้างหลกัสูตร 
 

โครงสร้างหลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 

หมวดวิชา/ รายละเอียด 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน  ก  
 แบบ  ก (2) 

แผน  ข 
(ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

1.  หมวดวิชาหลัก 24  หน่วยกิต 24  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต  

3.  วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต - 

4.  การค้นคว้าอิสระ - 6  หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 39  หน่วยกิต 39  หน่วยกิต 

 
   

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

    รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต แยกตามแผนการศึกษา 
 

1. แผนการศกึษา แผน ก แบบ ก (2)  มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   ดังนี้  

 1.1 หมวดวิชาหลัก  ประกอบด้วย 8 รายวิชา   หน่วยกิตรวม  24  หน่วยกิต 

1.  ACCT 510 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  (Managerial Accounting)             3(3-0-6) 
2.  BUSI 510  การวิจัยเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Research for Business Planning and Decisions)     
3.  ECON 510  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ (Managerial Economics) 3(3-0-6) 
4.  FINA 510   การจัดการการเงิน (Financial Management) 3(3-0-6) 
5.  MKTG 511 การจัดการการตลาด  (Marketing Management) 3(3-0-6) 
6.  MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)        3(3-0-6) 
7.  MGMT 511 การจัดการการปฏิบัติการ  (Operations Management) 3(3-0-6) 
8.  MGMT 512   การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

     (Human Resource Management and Organizational Behavior) 
 

1.2 หมวดวิชาเลือก  ประกอบด้วย 1 รายวิชา   หน่วยกิตรวม  3  หน่วยกิต 

   นักศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)  สามารถเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของแผนการ
ศึกษา แผน ข   1 รายวิชา  จํานวน 3 หน่วยกิต   
   

1.3 วิทยานพินธ ์     ประกอบด้วย 2 รายวิชา   หน่วยกิตรวม  12  หน่วยกิต  
1.   BUSI 592  วิทยานิพนธ์ 1  (Thesis I)                 6 หน่วยกิต   
2.   BUSI 593  วิทยานิพนธ์  2   (Thesis II)                  6 หน่วยกิต   
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2. แผนการศกึษา แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ)์    มีหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร  39  หน่วยกิต ดังนี้  
2.1 หมวดวิชาหลัก   ประกอบด้วย 8 รายวิชา หน่วยกิตรวม   24 หน่วยกิต 

1.  ACCT 510 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  (Managerial Accounting)             3(3-0-6) 
2.  BUSI 510  การวิจัยเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Research for Business Planning and Decisions)     
3.  ECON 510  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ (Managerial Economics) 3(3-0-6) 
4.  FINA 510   การจัดการการเงิน (Financial Management) 3(3-0-6) 
5.  MKTG 511 การจัดการการตลาด  (Marketing Management) 3(3-0-6) 
6.  MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)        3(3-0-6) 
7.  MGMT 511 การจัดการการปฏิบัติการ  (Operations Management) 3(3-0-6) 
8.  MGMT 512   การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

     (Human Resource Management and Organizational Behavior) 
 

2.2 หมวดวิชาเลือก สําหรบัแผนการศึกษา แผน ข  จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา ดังต่อไปน้ี  
1.  ACCT 520 การตรวจสอบและควบคุมภายใน (Internal Auditing and Control) 3(3-0-6) 
2.  ACCT 521 การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)             3(3-0-6) 
3.  FINA 520   การวิเคราะห์การลงทุน   (Investment Analysis)   3(3-0-6) 
4.  FINA 521 ความเสี่ยงและการจัดการสภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management) 3(3-0-6) 
5.  MKTG 520  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
  (Integrated Marketing Communication Strategy) 
6.  MKTG 521  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer Behavior Analysis) 3(3-0-6) 
7.  MKTG 522 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  (Electronic Commerce and Modern Technology Management) 
8.  MKTG 523  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

   (Marketing Strategies Through New Media) 
9.  MGMT 520  การจัดการธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
  (Business Management in ASEAN countries) 

10.  MGMT 522 การประกอบการและการสร้างสรรค์ทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
   (Entrepreneurship and Creativity in Business) 
11.  MGMT 523 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   3(3-0-6) 
    (Logistics and Supply Chain Management) 
12.  MGMT 524   การบริหารองค์กรสื่อ (Management in Media Organizations) 3(3-0-6) 
13.  MGMT 525  การประกอบการธุรกิจสื่อ (Media Entrepreneurship) 3(3-0-6) 
14.  MGMT 526  สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ  (Seminar in Business Administration)    3(3-0-6) 

2.3  การคน้คว้าอิสระ  
1. BUSI  581    การค้นคว้าอิสระ   (Independent Study)   6 หน่วยกิต  
 
   : เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

  เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  (ฉบับแก้ไข) 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
แผน ก แบบ ก (2) แบบทําวิทยานิพนธ์ 

ปีท่ี ภาคการศึกษาท่ี วิชา หน่วยกิต 
1 1 ECON  510   เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 

ACCT   510   การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
MKTG  511   การจัดการการตลาด 
MGMT 512   การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ พฤติกรรมองค์การ 

3 
3 
3 
3 

รวม 12 
2 BUSI   510   การวิจัยเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

MGMT 511   การจัดการการปฏิบัติการ 
FINA   510    การจัดการการเงิน 
MGMT 510   การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

3 
3 
3 
3 

 รวม 12 
2 3                  วิชาเลือก 

BUSI    592  วิทยานิพนธ์ 1 
3 
6 

รวม 9 
4 BUSI    593  วิทยานิพนธ์ 2 6 

รวม 6 

 รวมทั้งสิ้น 39 
 

       แผน ข แบบไม่ทําวิทยานิพนธ์    

ปีท่ี ภาคการศึกษาท่ี วิชา หน่วยกิต 
1 1 ECON  510   เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ 

ACCT   510  การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
MKTG  511  การจัดการการตลาด 
MGMT 512  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 

3 
3 
3 
3 

รวม 12 
2 BUSI   510  การวิจัยเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

MGMT 511  การจัดการการปฏิบัติการ 
FINA   510   การจัดการการเงิน 
MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

3 
3 
3 
3 

 รวม 12 
2 3                  วิชาเลือก (1) 

                 วิชาเลือก (2) 
                 วิชาเลือก (3) 
BUSI    591  การค้นคว้าอิสระ  

3 
3 
3 
3 

รวม 12 
4 BUSI    591  การค้นคว้าอิสระ 3 

รวม 3 

 รวมทั้งสิ้น 39 

 
 
 

การสอบประมวลผลความรอบรู้ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 
(Written and/or Oral Comprehensive Examination) 
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 1. หมวดวิชาหลัก แผน ก แบบ ก (2)  และ แผน ข    24 หน่วยกิต 
 

ACCT 510  การบัญชีเพ่ือการจัดการ (Managerial Accounting) 3(3-0-6) 
 บทบาทของผู้บริหารและนักบัญชีในองค์กร  การนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผนดําเนินการ 
การควบคุมและการตัดสินใจ ศึกษาการบัญชีต้นทุนรวม และการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณ ต้นทุน กําไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจํากัดของข้อมูลต่างๆ การจัดทํางบประมาณ การแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด การวิเคราะห์กรณีศึกษาประกอบความเข้าใจเพ่ือการประยุกต์ใช้ในธุรกิจจริง 
 The roles of executives and accountants within an organization; the application of 
accounting information for planning, control and decision-making; studying total costing and variable 
costing; analyzing cost-volume-profit relationship and limitations of accounting information; 
budgeting; presenting the changes in financial information and cash flow; and analyzing case studies 
for a greater understanding in how to apply the knowledge to real business environment 
 

BUSI 510   การวิจัยเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
     (Research for Business Planning and Business Decisions)    

 หลักการ และข้ันตอนกระบวนการวิจัยธุรกิจ เร่ิมต้ังแต่การระบุปัญหา การกําหนดกรอบแนวคิดใน
การพิจารณาปัญหา การออกแบบวิธีการต่างๆเพ่ือใช้ในการค้นหาคําตอบ การดําเนินการค้นหาคําตอบจากแหล่งข้อมูล
ประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูล ตลอดจนการประเมินความสมเหตุสมผล และความ
เป็นไปได้ของข้อมูลก่อนนําไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 Principles and procedures for conducting business researches covering all steps 
from the identification of business questions and conceptual framework, to designing methods for 
getting answers, to the collection of data from various sources, to data analysis, to data 
interpretation and to the assessment of information for business-decision making; and quantitative 
and qualitative research methodologies. 
 

ECON 510  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ (Managerial Economics)   3(3-0-6) 
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในการกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของ

ธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคครอบคลุม อุปสงค์-อุปทาน พฤติกรรมของผู้บริโภค ลักษณะของกําไร การวัดผลกําไร 
การจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร การวิเคราะห์การผลิต ทฤษฎีต้นทุน โครงสร้างการตลาด และ        การแข่งขันทฤษฎี
ราคา หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเกี่ยวข้องกับ การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ท้ังการเงินและการคลัง ตลอดจนผลกระทบ
ของการดําเนินนโยบายดังกล่าวต่อภาคเศรษฐกิจ  

Application of economic principles, both macro and micro, to the formulation of 
business policies and business decision making; microeconomic principles covering demand - supply 
relationships, consumer behaviors, types of profit, profit calculation, funding and resource allocation, 
production analysis, cost theories, market structure and competitive pricing; and macroeconomic 
principles that address the formulation of economic, monetary and fiscal policies as well as their 
impacts on the economic sector 

คําอธิบายรายวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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FINA 510  การจัดการการเงิน  (Financial Management) 3(3-0-6) 
หลักการจัดการด้านการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน  การวางแผนทาง

การเงิน การจัดทํางบประมาณ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ความเส่ียงและอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุน มูลค่าของเงินตามเวลา การพิจารณาจัดหาเงินทุนท้ังระยะส้ันและระยะยาว การจัดโครงสร้าง
ของเงินทุน นโยบายเงินปันผล ใช้กรณีศึกษาทางด้านการเงิน 

Principles of financial management and financial analysis; analyzing financial 
statements; financial planning; budgeting; working capital management; fixed asset investments; risks 
and return on investment; time value of money; short-term and long-term financing; capital 
structuring; dividend policy and relevant case studies   
 
MKTG 511 การจัดการการตลาด  (Marketing Management) 3(3-0-6) 

แนวคิดทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด  การวางแผนการตลาด  การจัดเก็บข้อมูลด้าน
สภาพแวดล้อม  การวิเคราะห์และทบทวนสภาพการณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์พิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ตลาด  พฤติกรรมผู้บริโภค  การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย  กลยุทธ์การตลาด  การพัฒนาส่วนผสมทาง
การตลาด การสร้างตราผลิตภัณฑ์และการจัดการทางการตลาดโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการ
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาข้อสรุปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 
 Marketing concepts; marketing process; marketing planning; collection of relevant 
data; analysis and review of business situations; analysis of opportunities and threats in the market; 
consumer behaviors, market segmentation and targeting; marketing strategies; marketing-mix 
development; branding and socially responsible marketing; analyzing problems and exploring 
solutions. 
 
MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ์   (Strategic Management) 3(3-0-6) 
  การวิเคราะห์ปัญหาและประเมินสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การ โดยระบุจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือการกําหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายทางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับกําลังความสามารถและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การท้ังกลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์
ระดับหน้าท่ี การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ท่ีวางไว้ โดยใช้การศึกษา
จากกรณีตัวอย่างทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน 

Analyzing problems and conducting SWOT analysis through the identification of 
strengths, weaknesses, opportunities and threats in order to set goals and direction that are 
reasonable and possible with limited resources; strategic formulation for the levels of organizations, 
businesses and functions; implementation of strategies; and monitoring of implementation, all with 
the help of case studies. 
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MGMT 511 การจัดการการปฏิบัติการ   (Operations Management) 3(3-0-6) 
         ระบบการปฏิบัติการ กลยุทธ์การผลิต การจัดโครงสร้างองค์การของฝ่ายผลิต  การออกแบบ  การ
วางระบบ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การวางแผนและการกําหนดตารางการผลิต การเลือกทําเลท่ีต้ัง การวางผัง การ
จัดซ้ือ การควบคุมสินค้าคงคลัง  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ มาตรฐานสินค้าและบริการ การบํารุงรักษาอุปกรณ์  
การบริหารความปลอดภัย จริยธรรมและการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 Systems of operations; production strategy; organizational structuring for 
operations/design units; installing systems; production technologies; production planning and 
scheduling; location selection; planning layout; purchasing; inventory control; quality and quantity 
control; products and service standards; equipment maintenance; safety management; ethics  and 
social/environmental responsibility 
 
MGMT 512 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ   3(3-0-6) 

(Human Resource Management and Organizational Behavior) 
 ความหมาย ลักษณะ หน้าท่ี และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากลและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์; การศึกษาพฤติกรรมองค์การในหัวข้อต่างๆ อาทิ แรงจูงใจ ความเป็นผู้นํา การทํางานเป็น
ทีม การจัดโครงสร้างองค์การ และความร่วมมือของพนักงาน  
 Definition(s), characteristics, functions and importance of human resource 
management; human resource management; strategic human resource management; role of human 
resource management in the global environment, and corporate social responsibility in human 
resource management; case studies; analyzing problems related to human resource management 
and development; studying organizational behaviors such as motivations, leadership, teamwork, 
organizational design; and employee participation 
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 2. หมวดวิชาเลือก สําหรับ แผน ก แบบ ก (2)  3 หน่วยกิต  และ แผน ข  9 หน่วยกิต 
 

ACCT 520 การตรวจสอบและควบคุมภายใน  (Internal Auditing and Control) 3(3-0-6) 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน การวางแผนตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน  

วิธีการตรวจสอบภายใน  การจัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในตามกรอบมาตรฐาน (COSO-ERM)  
  Objectives of internal auditing; planning internal audit; internal-auditing process; 
internal-auditing methods; reporting internal-audit results; and internal control framework (COSO-ERM) 
 

ACCT 521 การวางแผนภาษีอากร   (Tax Planning)             3(3-0-6) 
 หลักการและระบบภาษี การวางแผนภาษีอากรสําหรับธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุม ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ พระราชบัญญัติการบัญชีทีเกี่ยวข้องกับภาษีอากร การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ทางภาษีอากรจากกรณีศึกษา 
 Principles and systems of taxation; tax planning for business which covers corporate 
tax, value-added tax, special business tax; laws related to accounting and taxation; analyzing case 
studies and solving their tax problems    
 

FINA 520   การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)   3(3-0-6) 
 ความหมายของการลงทุน ปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน ทางเลือกและช่องทางในการลงทุน ทฤษฎี 

แนวทาง และวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงิน ตราสารทางการเงิน การประเมินความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ และกลุ่มตราสาร แนวโน้มและพัฒนาการใหม่ๆ ของตราสารและ
ตลาดการเงิน 

 Definition of investment; factors relating to investment decisions; investment 
choices and channels of investments; theories, guidelines and methods for the analysis of 
investments in financial markets; financial instruments; risk and return analysis of investments in 
financial instruments and various financial instrument types; and trends and new development of 
financial instruments and financial markets 

 

FINA 521  ความเสี่ยงและการจัดการสภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management) 3(3-0-6) 
 แนวคิดและกระบวนการในการจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงในภาคเอกชนโดยพิจารณาตัวแบบการ

จัดการในลักษณะองค์รวม ศึกษาวิกฤตการณ์และ ความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แนวทางและ กลยุทธ์การ
จัดการสภาวะวิกฤตซ่ึงเป็นผลมาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 
ศึกษากระบวนการวางแผนจัดการสภาวะวิกฤตโดยบูรณาการแนวคิดกับการปฏิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์และกรณีศึกษาท้ัง
ในและต่างประเทศและสังเคราะห์บทเรียนเพ่ือแสวงหาโอกาสและแนวทางป้องกันแก้ไขจากสภาวะวิกฤตและความเสี่ยง      
 Concepts and processes in holistic models for crisis and risk management in the 
private sector; studying crises and risks both at policy and operational levels; guidelines and 
strategies for managing crises that are caused by internal and external factors amid dynamic changes 
and volatility; studying crisis management planning process and integrating concepts into 
implementation plans; analyzing situations and local/foreign case studies; synthesizing lessons 
learned to identify opportunities and to prepare measures for risk and crisis management. 
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MKTG 520  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
(Integrated Marketing Communication Strategy) 
การใช้เคร่ืองมือสื่อสารการตลาดโดยธุรกิจและผู้บริหาร ศึกษาแบบบูรณาการกลยุทธ์การใช้

ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด รวมท้ังการโฆษณา การส่ือถึงสาธารณชน การขายผ่านบุคคล และการกระตุ้นยอดขาย 
หัวข้อรวมถึงการวางเป้าหมายการส่งเสริมการตลาด การวางแผน การดําเนินการ ตลอดจนการติดตามผลการส่งเสริม
การตลาด การจัดทํางบประมาณและการเลือกใช้เคร่ืองมือเพ่ือสื่อสารการตลาด  

The use of marketing communications tools by business organizations and their 
executives; integrated study on promotion mix including advertising, publicity, personal selling, and 
sales promotion, and also on identifying objectives, planning marketing communications, executing 
and evaluating marketing communications plans, promotion, budgeting and selection of marketing 
communications tools  

 
 MKTG 521  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer Behavior Analysis)                 3(3-0-6) 

 แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าและบริการของผู้บริโภค  ศึกษาปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยา  เศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาการบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค    

Guidelines for analyzing consumer behaviors and motivations in buying decision 
process, including psychological and socio-economic factors that affect consumption and purchase 
decisions  
 

MKTG 522 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
(Electronic Commerce and Modern Technology Management)  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน เว็บไซท์ 

เครือข่ายสังคม หลักการออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เว็บ 
ความเชื่อถือ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคมและจริยธรรมในการดําเนินงาน 
 Electronic commerce; electronic business; management of supporting technology; 
websites; social networks; principles for designing electronic commerce; business models for 
electronic business; electronic marketing; website analysis in terms of reliability, privacy and security; 
impacts of electronic commence on the society; and electronic-commerce ethics 
 

MKTG 523  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
(New Media-Based Marketing Strategies) 
ความหมายและความสําคัญของการส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่  แนวทางการวางแผน      

กลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s ปัจจัยในการพิจารณาเลือกลูกค้า Brand Equity วิวัฒนาการของการตลาดสู่
การตลาดสมัยใหม่ แนวทางในการจัดการส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ ประเภทของสื่อสมัยใหม่ท่ีใช้กันแพร่หลาย 
กรณีศึกษาองค์การท่ีใชก้ารส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ 
 Definitions of new media; new media’s importance in promotion, planning 
marketing strategies with the use of 8Ps; customer-selection factors; brand equity;  the evolution of 
marketing towards modern marketing; principles for new media-based promotion; types of popular 
new media; and case studies related to new media-based marketing strategies 
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MGMT 520  การจัดการธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
(Business Management in ASEAN countries) 
ความเป็นมาของอาเซียน กลไกการบริหารของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การศึกษาและการวิเคราะห์

ปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน    การจัดต้ังธุรกิจ การจ้าง
แรงงาน การแสวงหาวัตถุดิบ การเลือกทําเลท่ีต้ังฐานการผลิต กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษาผลกระทบของธุรกิจ
ขนาดใหญ่และขนาดย่อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 Background of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), its management 
mechanisms and charters; studying and analyzing factors/environments that have significant impacts 
on businesses between ASEAN countries; setting up a business; employment; procurement of raw 
materials; selection of production base; related laws and regulations; and studying the 
establishment of ASEAN community’s impacts on small and large enterprises 
 
MGMT 522 การประกอบการและการสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship and Business Creativity) 
 ความหมายและแนวทางในการเป็นผู้ประกอบการและการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
คุณลักษณะของผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือให้ผู้บริหารมีความคิดริเร่ิมท่ีจะประกอบธุรกิจของตนเอง หรือใช้
แนวทางของผู้ประกอบการมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์การ ปัญหาของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์แนวความคิด
ของผู้ประกอบการ การใช้กรณีศึกษาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 Definition of and guidelines for entrepreneurship and creativity development; 
characteristics of successful entrepreneurs that can provide motivations and guideline for a person 
interested in starting or improving one’s own business; problems related to large, medium and small 
enterprises; conducting SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analysis; business 
planning; application of entrepreneurial concepts; and case studies that reflect problems and 
approach to find solutions 
 
MGMT 523 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management)  
แนวคิดโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ การจัดการวัสดุ  การประมวล

คําสั่งซ้ือ สินค้าคงคลัง การขนส่ง คลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ การบริการลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโลจิสติกส์
ภายใต้ภาวะการณ์แปรเปล่ียน การจัดการต้นทุนรวมตํ่าสุด กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือสร้างมูลค่า ประสิทธิภาพ 
ความพึงพอใจของลูกค้าและการทํากําไรสูงสุดในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 Concepts of logistics and supply chain; management of logistics activities; materials 
management; purchase order processing; inventory; transportation; packaging; customer services; 
information technology; logistics management amid changing circumstances; most cost-effective 
logistics management; and logistics management strategy for creating value, efficiency, customer 
satisfaction and maximum profits via logistics and supply-chain system 
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MGMT 524    การบริหารองค์กรสื่อ  (Management in Media Organizations)                 3(3-0-6)  
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อ ฤษฏี วิวัฒนาการและวัฒนธรรมองค์กรสื่อ นวัตกรรม       

การบริหารองค์กรสื่อสมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาองค์กรสื่อให้มีประสิทธิภาพ เข้ากับยุคสมัย รวมถึงศึกษาทิศทางการ
บริหารองค์กรสื่อในอนาคต โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

Management models for media organizations; relevant theories; evolution and 
culture of media organizations; management innovations for modern media organizations; guidelines 
for improving and modernizing media organizations; and studying media trends and assessing media 
future, all with the help of case studies from both Thailand and overseas 
 
MGMT 525  การประกอบการธุรกิจสื่อ  (Media Entrepreneurship)    3(3-0-6) 
   ธุรกิจสื่อสารมวลชนทุกแขนงท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายภาพและเสียง สื่อใหม่และสื่ออ่ืนๆ ศึกษาการ
วางแผนและการบริหารธุรกิจสื่อ ท้ังด้านการบัญชี การเงิน การลงทุน การตลาด กฎหมาย ภาษีอากร  การบริหารความ
เสี่ยง; การวิเคราะห์และการเขียนแผนธุรกิจ และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างความคิดริเร่ิมท่ีจะประกอบ
ธุรกิจของตนเอง  

Studying media businesses across all sectors namely print media, broadcasting 
media, new media and other media, and all related aspects from accounting, finance, investments, 
marketing, laws, taxes/duties and risk management; business analysis and writing business plans; and 
entrepreneurial guidelines to encourage motivations for business start-ups.  
 
MGMT 526 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ  (Seminars on Business Administration)      3(3-0-6) 

อภิปรายหัวข้อเฉพาะด้านการบริหารธุรกิจ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํางาน
เป็นทีมโดยประมวลความรอบรู้ในวิชาท่ีเกี่ยวข้องนํามาประยุกต์ในการจัดการปัญหาหรือประเด็นร่วมสมัยด้านการ
บริหารธุรกิจ 
 Discussions on issues related to business administration to promote students’ 
exchange of opinions and teamwork, and also to enable their application of relevant knowledge to 
tackling contemporary business problems or issues.  
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 3. การค้นคว้าอิสระ  แผน ข 6 หน่วยกิต 
 

BUSI 581  การค้นคว้าอิสระ   (Independent Study) 6 หน่วยกิต/ Credits 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยให้นักศึกษาแต่ละคนนําความรู้ ความสนใจมาศึกษาถึงปัญหาทางธุรกิจ

หรือโอกาสทางธุรกิจ และเลือกหัวข้อเพ่ือทําการค้นคว้าโดยการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ โดย
เลือกรูปแบบในการจัดทําและนําเสนอในลักษณะงานวิจัย กรณีศึกษาหรือ แผนธุรกิจได้อย่างอิสระ จัดทําเป็นรูปเล่มใน
รูปแบบท่ีถูกต้อง เนื้อหามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลในการศึกษา หลักทฤษฎีท่ีอ้างอิงจากตํารา 
วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การเลือกเครื่องมือ วิธีการดําเนินการ การวิเคราะห์ผลการศึกษา ตลอดจนการสรุปผลท่ีได้
กับวัตถุประสงค์และข้อสมมติฐานในการศึกษา และนําเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ท้ังนี้หัวข้อหรือประเด็นต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนดําเนินการ 

Each student shall conduct an independent study on a subject of his/her interests, 
determining related business threats or business opportunities. The subject may be based on 
recommendations from past researches or an entirely new subject. The independent study may be 
conducted in the form of a research, a case study, or a business plan. Once the format and subject 
are chosen, the procedures and data analysis must be appropriate and meet the purposes of the 
study. The study should contain relevant theories and a review of other related researches or 
studies. The proposed argument or hypothesis will be analyzed accordingly and the results be 
summarized and discussed. The topic of the independent study is to be approved by the advisor 
prior to commencement.  

 
 
 

 4.  วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก (2) 12 หน่วยกิต 
 

BUSI 592   วิทยานิพนธ์ 1 (Thesis I)         6 หน่วยกิต / credits       
ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในการศึกษาประเด็นปัญหาท่ีได้รับ   การเห็นชอบและ

อนุมัติ จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบการนําเสนอวิทยานิพนธ์ 
A comprehensive business research project with in-depth analysis of a topic that is 

approved by the Committee of Advisors. The thesis must be presented in compliance with the 
formal thesis formats and regulations. 
 
BUSI 593   วิทยานิพนธ์ 2 (Thesis II)         6 หน่วยกิต / credits       

ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในการศึกษาประเด็นปัญหาที่ได้รับ การเห็นชอบและ
อนุมัติ จากคณะกรรมการท่ีปรึกษา การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบการนําเสนอวิทยานิพนธ์ 

A comprehensive business research project with in-depth analysis of a topic that is 
approved by the Committee of Advisors. The thesis must be presented in compliance with the 
formal thesis formats and regulations. 
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 รหัสและชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย     :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Educational Administration 

 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) 
 ชื่อย่อ : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Master of Education (Educational Administration) 
 ชื่อย่อ  : M.Ed. (Educational Administration) 

 

 

 ปรัชญา  ความสําคญั  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา   

มหาวิทยาลัยเชื่อม่ันว่า คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยู่กับปัญญาและความรู้  ดังปรัชญาท่ีว่า “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพ
ชีวิต” หลักสูตรจึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ สามารถบูรณาการท้ังทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะ
ด้านวิชาชีวิต  ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร  พร้อมเป็นผู้นําทางการศึกษาในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 ความสําคัญของหลักสูตร 
 สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  กําหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาจึงจะมีคุณสมบัติในการเข้า
สู่ตําแหน่ง  นอกจากนี้ในมาตรา 53  ได้กําหนดให้องค์การวิชาชีพครูมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและ
เพิกถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมท้ังพัฒนาวิชาชีพ
ครู  ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  ซ่ึงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรจากการศึกษา พ.ศ. 2546 
มาตรา 9  กําหนดให้คุรุสภามีอํานาจหน้าท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ควบคุมความ
ประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ  รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเนชั่นจึงได้ผลิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา  ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสอดคล้องกับแนวนโยบายการศกึษาแห่งชาติ 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให้มีโลกทัศน์กว้างไกล  เข้าใจ  และรู้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  สังคมโลก  และเป็นผู้มีความรอบรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพและทักษะชีวิต  ตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรม  และเข้าใจบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารการศึกษาให้มีทัศนคติท่ีดีและเข้าใจ ความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษากับชีวิตในมิติต่าง ๆ  ด้านสังคม  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประชาคมภูมิภาค
อาเซียน  และประชาคมโลก 

 3. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของผู้บริหารการศึกษาให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเห็นคุณค่าใน
กระบวนการวิจัย  มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการวิจัยสามารถคิดวางแผนเชิงนโยบาย  และใช้กระบวนการวิจัย
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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 โครงสร้างหลกัสูตร 
 

    โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หมวดวิชา/ รายละเอยีด 
จํานวนหน่วยกติ 

แผน  ก  แบบ  ก 2 แผน  ข 

1.  หมวดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเอก 
2.1  วิชาเอกบังคับ 
2.2  วิชาเอกเลือก 
2.3  วิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

(24  หน่วยกิต) 
15  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

(30  หน่วยกิต) 
15  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

3.  วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต - 

4.  การค้นคว้าอิสระ - 6  หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 
  

           * เง่ือนไข :     มีการสอบประมวลความรู้ผู้เรียน แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
 
 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มรีายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังน้ี 
 

1.  หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา  แผน ก  แบบ ก 2  และ  แผน ข 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี ้
 

1.  EDUA 511   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 3(3-0-6) 
   และวัฒนธรรมของประเทศไทยและสังคมโลก    
    (Change  Analysis of Economics, Society, Politics and   
    Culture in Thailand and Global Society) 
2. EDUA 512   ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) 

    (Research Methodology in Education) 
 

2.  หมวดวิชาเอกบังคบั  แผน ก  แบบ  ก 2  และ  แผน ข    15 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี ้

1.  EDUA 521   หลักการบริหารและการจัดองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6) 
    (Principles of Educational Administration and Organization) 
2.  EDUA 522 นําทางการศึกษายุคใหม่ (Educational Leader in Modern Age) 3(3-0-6) 
3.  EDUA 523 การบริหารการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6) 
     (Administration of Quality Assurance in Education) 
4.  EDUA 524 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 3(3-0-6) 

  (Professional Ethics for Educational Administrators) 
5.  EDUA 581 สัมมนาการบริหารการศึกษา (Seminar in Educational Administration) 3(3-0-6) 
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3.  หมวดวิชาเอกเลือก แผน ก  แบบ ก 2   6 หน่วยกิต และ แผน ข     12 หน่วยกิต  
เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้

 

1.  EDUA 531 การบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Curriculum Management, Learning Management and  
 Educational Evaluation) 

2.  EDUA 532 การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักเรียน 3(3-0-6) 
 (Administration of Educational Services and Student Affairs) 

3.  EDUA 533 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Technology for Knowledge Management in Educational Administration) 

4.  EDUA 534  การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 3(3-0-6) 
5.  EDUA 541 การบริหารการเงินและพัสดุ  (Finance and Supply Management) 3(3-0-6) 
6.  EDUA 542 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Human Resource Administration and Development in Education) 
7.  EDUA 543 นโยบายและการวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Policy and Planning for Educational Quality Development) 
8.  EDUA 544    การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3(3-0-6) 
  (Public Relation Management and Community Relation) 
9.  EDUA 551 กฎหมายการศึกษาสําหรับผู้บริหาร   3(3-0-6) 
  (Laws for Educational Administrators) 

 10.  EDUA 552 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  3(3-0-6) 
  (Educational Administration in 21th Century) 
11.  EDUA 553 การประเมินโครงการ  (Project  Evaluation) 3(3-0-6) 
12.  EDUA 554 การวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน (Research for Local Development) 3(0-0-9) 
13.  EDUA 555 การวิจัยองค์กร   (Organization Research) 3(0-0-9) 
   

 

4.  ฝึกงาน 
 1.  EDUA 591 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร (Administrator’s Training)  3(0-9-9) 

 

5.  การค้นคว้าอิสระ 
แผน  ข 

 1.  EDUA 589 การค้นคว้าอิสระ  (Independent Study)  6 หน่วยกิต 

 
 6.  วิทยานิพนธ ์

แผน  ก  แบบ  ก 2 
 1.  EDUA 599 วิทยานิพนธ์   (Thesis)    12 หน่วยกิต 
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หมายเหตุ  เง่ือนไขการศึกษา  สําหรับหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนวิชา ในหมวด  ก.    ยกเว้นมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

ท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 
  

ก.  วิชาเสริมพ้ืนฐานบังคับเรียนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตร  ไม่มีหน่วยกิต (0)* 
 

1.  EDUA 501 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                0(0-0-0) 
   (Fundamental English for Graduate Studies) 
 

*  ยกเว้นกรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/CMU-e-TGS หรือผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข.  สําหรับผู้ท่ีไม่เคยเรียนวิชาการศึกษา  จะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด  กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

 

1.  EDUA 502 ปรัชญาการศึกษาและระบบการศึกษาไทย 0(0-0-0) 
   (Philosophy and Thai Education) 
2.  EDUA 503 พ้ืนฐานจิตวิทยาการศึกษา   0(0-0-0) 
   (Fundamental Psychological Education) 

 

  : เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  (ฉบับแก้ไข) 
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แผนการศึกษา  :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

แผน ก  แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์) แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
*EDUA 501  พื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับ   
                 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 EDUA 511  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยและ
สังคมโลก 

 EDUA 512  ระเบียบวิธกีารวิจัยทางการศึกษา 
 EDUA 521  หลกัการบรหิารและการจัด

องค์การทางการศึกษา 
 EDUA 522  ผู้นําทางการศึกษายุคใหม่ 

(0) 
 
3 
 
 
 
3 
3 
 
3 

*EDUA 501  พื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับ 
                 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 EDUA 511  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจสงัคม การเมือง  และ
วัฒนธรรมของประเทศไทย และ
สังคมโลก 

 EDUA 512  ระเบียบวิธวีิจัยทางการศึกษา 
 EDUA 521  หลกัการบรหิารและการจัด

องค์การทางการศึกษา 
 EDUA 522  ผู้นําทางการศึกษายุคใหม่   

(0) 
 
3 
 
 
 
3 
3 
 
3 

รวม 12 รวม 12 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 EDUA 523  การบริหารการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 EDUA 524  จรรยาบรรณวิชาชีพสาํหรบัผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 

 EDUA 581  สัมมนาการบริหารการศึกษา 
 EDUA …….  วิชาเอกเลือก 

3 
 
3 
 
3 
3 

 EDUA 523  การบริหารการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 EDUA 524  จรรยาบรรณวิชาชีพสาํหรบัผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา 

 EDUA 581  สัมมนาการบริหารการศึกษา 
 EDUA …….  วิชาเอกเลือก 1 

3 
 
3 
 
3 
3 

รวม 12 รวม 12 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

 EDUA …….  วิชาเอกเลือก 
 EDUA 591  การฝึกประสบการณว์ชิาชีพ

ผู้บริหาร 

3 
3 

 EDUA  …    วิชาเอกเลือก 2 
 EDUA  …    วิชาเอกเลือก 3 
 EDUA  …    วิชาเอกเลือก 4 

3 
3 
3 

รวม 6 รวม 9 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

  EDUA 591  การฝึกประสบการณว์ชิาชีพ
ผู้บริหาร 

3 

EDUA 599  วิทยานิพนธ ์ 12 EDUA 589  การศึกษาค้นควา้อิสระ 6 
รวม 12 รวม 9 

รวมตลอดหลักสูตร 42 รวมตลอดหลักสูตร 42 
 

 

การสอบประมวลความรอบรู้ข้อเขียนและ/หรือปากเปลา่ 
(Written and/or Oral Comprehensive Examination) 

สําหรบั แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
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คําอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา       
 

 
 

 1.  หมวดวิชาพื้นฐานการศกึษา 
 

EDUA 511 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  3(3-0-6) 
และวัฒนธรรม ในประเทศไทยและสังคมโลก 
(Change Analysis of Economy, Society, Politics and Culture in Thailandand 
Global Society) 

 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี ความสัมพันธ์ และผลกระทบระหว่างการศึกษากับเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาและ ใช้เป็นหลักในการ
บริหารและจัดการทางการศึกษา 
 Study and analysis of principles, theories, relationships and interaction between 
education and economy, society, politics, culture and technology, strategic design of educational 
administration as a guideline in the educational administration and management. 
 
EDUA 512  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา  (Research Methodology in Education) 3(3-0-6) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา การวิจัย
เชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 
 Study of concepts, theories, research types and methodology, quantitative and 
qualitative research as well as research for local community. 
 
 

 2.  หมวดวิชาเอก 
 2.1  วิชาเอกบังคับ 

 

EDUA 521 หลักการบริหารและการจัดองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Principles of Educational Administration and Organization) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดองค์การสมัยใหม่ ศึกษาโครงสร้าง
และระบบการบริหารการศึกษาไทย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชิงการกระจายอํานาจการบริหารไปสู่เขตพ้ืนท่ีและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปัญหาและอุปสรรค การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน 
 Study of principles on learning organization and modern theories of organizational 
management with a focus on studying a Thai structure and educational system, a method of 
administration decentralized to local authorities, and solutions with applying a participative 
management from organizations, parents, communities, and local stakeholders.  
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EDUA 522 ผู้นําทางการศึกษายุคใหม่  (Educational Leader in Modern Age) 3(3-0-6) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นํา ประเภทของผู้นําทางการศึกษา เพ่ือปรับบทบาทคุณลักษณะ 
พฤติกรรมสําคัญ คุณธรรม จริยธรรมของผู้นําและหลักธรรมาภิบาล การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นําให้เข้ากับโลกยุค
ใหม่สามารถประยุกต์ใช้ภาวะผู้นํา ยุคไร้พรมแดนกับสภาพการณ์ของโลกยุคดิจิตอล 
 Theories of leadership in the context of new roles, characterizations, essential 
behaviors, ethics, moralities and good governance  with a focus on building a leadership in a 
modern age in order to apply a borderless leadership to be in the world of digital era.  
 

EDUA 523  การบริหารการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Administration of Quality Assurance in Education) 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการ
ประกับคุณภาพการศึกษา การให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมคุณภาพท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการศึกษาไทย การกําหนด
นโยบาย การวางแผน การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาทุกระดับ วิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ท้ัง
การประกันคุณภาพภายใน ภายนอก การรับรองมาตรฐาน การฝึกปฏิบัติวางระบบการประกันคุณภาพภายใน การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 Principles and conceptual frameworks of educational quality assurance, roles of 
administrators in educational quality assurance, recognition of quality culture affecting Thailand 
education achievement, development of school policy and planning, analysis of basic educational 
standards and indicators of educational institutions, methods of standardized quality assessment of 
both internal and external quality assurance, reviews of quality assessment report for certified 
standard, hands-on experience in system design for internal quality assurance, and quality assurance 
development in compliance with rapid changing. 
 

EDUA 524 จรรยาบรรณวิชาชีพ สําหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา   3(3-0-6) 
 (Professional Ethics for Educational Administrators) 
 ศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู้บริหารการศึกษาเปรียบเทียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกับประเทศอ่ืนๆ ศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู้บริหารและการพัฒนาจริยธรรม 
 Study of disciplines, moralities and ethics with professional ethics for educational 
administrators, a comparative study of those mentioned aspects with other countries, and a study of 
social environment toward moral behaviors of administrators and moral development. 
 

EDUA 581 สัมมนาการบริหารการศึกษา  (Seminar in Educational Administration) 3(3-0-6) 
 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญทางการบริหารการศึกษาแนวโน้มสภาพปัญหาท่ีสําคัญ
ทางการบริหารการศึกษาและแนวทางแก้ไข การนําองค์ความรู้ในระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ในการแก้ปัญหาทางบริหาร
การศึกษา ตลอดจนการค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา 
 Analysis of educational administration problems and essential contexts with search 
of solutions, application of research knowledge on educational administration solutions as well as 
new possible methods for the development of educational administration. 
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 2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 
 

EDUA 531     การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนและการประเมินผลทางการศึกษา  3(3-0-6) 
  (Curriculum Management, Learning Management and Educational Evaluation) 
 ปรัชญาแนวคิดทางการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช้ 
การประเมินผลหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ และการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร และการเรียนการสอน 
 Philosophies and concepts in education, curriculum theory, school curriculum 
development, curriculum implementation and assessment, measurement and evaluation in 
education, construction of measurement and evaluation tools, standard of education and learning, 
and development of curriculum and instruction management. 
 
EDUA 532 การบริหารงานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักเรียน 3(3-0-6) 
 (Administration of Educational Services and Student Affairs) 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบริการการศึกษาในสถานศึกษา งานแนะแนว งาน
กิจการนักเรียน งานสวัสดิการนักเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร งานปกครอง และงานพัฒนานักเรียน 
 Principles and conceptual frameworks of administration on educational services in 
school guidance, student affairs, student welfares, extra-curricular activities, guardian and counseling, 
and student development. 
 
EDUA 533 เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ทางการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Technology  for  Knowledge  Management  in  Educational  Administration) 
 ศึกษาทฤษฎีการจัดการความรู้ การประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาแบบในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ประยุกต์หลักการจัดการความรู้สู่เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 Study of knowledge management with application of educational technology for 
formal, non-formal and informal education in order to set up learning development networks, an 
application of a suitable knowledge management by monitoring, checking and assessing an 
efficiency of technology in education. 
 
EDUA 534 การนิเทศการศึกษา  (Educational Supervision) 3(3-0-6) 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และกระบวนการนิเทศการศึกษา นโยบายการนิเทศการศึกษา การ
ติดตามและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา การวางแผนและพัฒนาการนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษา
ยุคใหม่ 
 Study of analysis on principles, concepts, and processes of educational supervision; 
educational supervision policies; monitoring and assessment of educational supervision; planning 
and developing educational supervision in compliance with new age education. 
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EDUA 541 การบริหารการเงินและพัสดุ  (Finance and Supply Management) 3(3-0-6) 
 หลักการและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุ ระเบียบปฏิบัติทางด้าน
การเงินและพัสดุ การจัดทํารายงานทางการเงินและพัสดุ การตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
 Principles and laws related to financial and supply management; regulations related 
to financial and supply practices and report; internal and external audits. 
 
EDUA 542 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Human Resource Administration and Development in Education) 
 การจัดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สภาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ปัญหาและแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในประเทศไทย 
 Management of development on teachers and support personnel systems 
according to high professional standards and Council of Teachers and Education Personnel, 
personnel administration system of teachers and education personnel, development and 
performance appraisal, problems and trends in human resource administration and development of 
education in Thailand. 
 
EDUA 543 นโยบายและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3(3-0-6) 
 (Policy and Planning for Educational Quality Development) 
 ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด และกระบวนการกําหนดนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
วิเคราะห์นโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ี
เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในท้องถ่ิน เพ่ือการวางแผนพัฒนา
การศึกษาในระดับท้องถ่ินให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 Analysis on principles, concepts, and processes of policy planning in education, 
analysis on educational policies, implementation of policies and plans, economic, social and 
political components on educational planning by studying changes in society and culture in local 
areas for planning a development of local education in compliance with rapid changing contexts in 
current years. 
 
EDUA 544 การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน  3(3-0-6) 
 (Public Relation Management and Community Relation) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ ของการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน แนวทางการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์โรงเรยีนและความสัมพันธ์กับชุมชน การประยุกต์การบริหาร
จัดการสื่อของโลกยุคดิจิตอลกับความสัมพันธ์ในชุมชน 
 Study of definitions, concepts and principles of public relation and community 
relation, school public relation guidelines, importance of school public relation and community 
relation, application of social media management of digital world with local relation. 
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EDUA 551  กฎหมายการศึกษาสําหรับผู้บริหาร (Laws for Educational Administrators) 3(3-0-6) 
 (Laws for Educational Administrators) 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งชาติ กฎ  ระเบียบ  แนวทางการ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษากฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล เงินเดือน สวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
การศึกษาเอกชน การอาชีวศึกษาการกระจายอํานาจไปยังการปกครองส่วนท้องถ่ิน และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา 
 Constitution and laws related to national education; rules, regulations and 
management approach of Ministry of Education; teaching profession and educational personnel 
laws; laws of personnel administration, salary and welfare for teachers and school personnel; laws 
of compulsory education, private education and vocational education, decentralization of authority 
to local government and other laws related to education. 
 
EDUA 552 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) 
 (Educational Administration in 21st Century) 
 ศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ความจําเป็นการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปรียบเทียบหลักสูตร วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย หาแนวทางการ
จัดการศึกษาให้ครอบคลุมท้ังผู้เรียนกลุ่มพิเศษและกลุ่มปกติ เน้นทักษะเพ่ือสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ โดยผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้เข้ากับบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอันมีผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 Study of globalization influence, need of a holistic education program, academic 
co-operation for knowledge sharing, curriculum comparison, strength and weakness analysis, 
research of education for both special and regular learner’s groups, focus of skills for a new 
paradigm on a consolidation with local wisdom and rapid changing contexts of society, economy, 
politics, and information technology in the effect of a learner-centered education. 
 
EDUA 553 การประเมินโครงการ  (Project Evaluation) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และหลักการ ประเภทและรูปแบบของการประเมินโครงการ การประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ โดยมุ่งเน้นหลักการเขียนโครงการทางการศึกษาและโครงการพัฒนาสังคม ซ่ึงเน้นการปฏิบัติจริง 
 Study of definitions, concepts and principles, project evaluation types and forms, 
evaluation of objectives, and emphasis on real writing practices for educational projects and social 
development projects.  
 
EDUA 554 การวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน   (Research for Local Development) 3(0-9-9) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และหลักการ ประเภทและรูปแบบของการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ฝึก
ปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
 Study of definitions, concepts, principles, types and forms for local development 
research, and research practices for local development. 
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EDUA 555 การวิจัยองค์กร  (Organizational Research) 3(0-9-9) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ ประเภท และรูปแบบของการวิจัยองค์กร ฝึกปฏิบัติการวิจัยองค์กร 
 Study of definitions, concepts, principles, types as well as forms for organizational 
research, and research practices for organizations. 
 
 

 2.3  วิชาฝึกปฏิบัติการ 
 

EDUA 591 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร  (Administrator’s Training) 3(0-9-9) 
 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา ตามระเบียบบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการบริหาร
การศึกษาตามระเบียบบริหารการศึกษาท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้มีความรอบรู้และความสามารถในงาน
ด้านบริหารอย่างครบวงจร 

Training of administration based on the regulations of institutional administration and 
Ministry of Education; understanding of the comprehensive knowledge and skill of administration. 

 
 

 3.  การค้นคว้าอิสระ  
 

EDUA 589 การค้นคว้าอิสระ  (Independent Study) 6 หน่วยกิต 
 ศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซ้ึงด้วยตนเองในประเด็นทางการศึกษาโดยการประมวลหลักวิชา ความรู้ 
ประสบการณ์ รวมท้ังข้อมูลและผลงานวิจัยเพ่ือสืบค้นและสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนาหรือศึกษาแนวคิด
ใหม่ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยใช้วิธีและกระบวนการของการวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแล
ของท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 In-depth self-study of education with comprehensive principles as well as 
knowledge and experience, research of information and related studies for a new concept of 
solution for development in consistent with National Education Act, and research methodology and 
procedure under advisory supervision. 

 
 4.  วิทยานิพนธ์ 

 

EDUA 599 วิทยานิพนธ์  (Thesis) 12 หน่วยกิต 
 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการบริหาร การศึกษา ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท้ัง
ด้านวิชาการและวิชาชีพของคนท้องถ่ิน การนําทฤษฏีและหลักการมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการศึกษา โดยอาศัย
กระบวนการวิจัย และการฝึกปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเปน็ เพ่ือนํามาพัฒนาการศึกษา 
 Study and research of problems in educational administration, encouragement of a 
new creativity of local people in both academic and professional areas, application of theories and 
concepts in solving educational problems through research processes, and practices of thinking and 
doing competency for educational development. 
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 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย     ชื่อเต็ม    :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ 
  ชื่อย่อ    :   วท.ม. (การบริหารสุขภาวะและสุขภาพ) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   :   Master of Science (Health and Wellness Management)  
  ชื่อย่อ     :   M.Sc. (Health and Wellness Management)  

 
 ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 ปรัชญา  
   ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเนชั่น "ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต" โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ มุ้งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการและการ
ดูแลสุขภาวะและสุขภาพแบบมืออาชีพคือ มีวิสัยทัศน์ ทันต่อเหตุการณ์ มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ด้านการบริหารเพ่ือการจัดการและศาสตร์ด้านการดูแลสุขภาวะและสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนทุกระดับโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพ่ือให้มีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ สามารถทํางานร่วมกับบุคคลและชุมชน ในบริบทท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นพลเมืองดี ซ่ึงสามารถนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากลได้ต่อไป   

 ความสําคัญ 
   การบริหารด้านสุขภาวะและสุขภาพให้ประสบความสําเร็จได้อย่างย่ังยืน จําเป็นต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถทางการบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีทันสมัยท่ีผสานกับองค์ความรู้ด้านสุขภาวะและสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ ร่วมกับการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถบูรณาการ
ความรู้ทางด้านบริหารและการปฏิบัติงานด้านสุขภาวะและสุขภาพ ให้เป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติท่ีรอบรู้ สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจและการดูแลด้านสุขภาวะและสุขภาพยุคปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ 

 

** หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560  อยู่ระหว่างการพิจารณาการ
อนุมัติหลักสูตรจาก สกอ. 
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 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนานักบริหารด้านสุขภาวะและสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาวะและสุขภาพให้สามารถ

นําทฤษฎีและประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้าน
สุขภาพ ท้ังธุรกิจส่วนตัว องค์กร หน่วยงาน รวมถึงชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือพัฒนานักบริหารด้านสุขภาวะและสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาวะและสุขภาพให้มีทักษะ
ความเป็นผู้นํา มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการตัดสินใจ
และบริหารทรัพยากรทางด้านสุขภาวะและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนานักบริหารด้านสุขภาวะและสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาวะและสุขภาพให้มีความ
พร้อมในการปรับตัวและองค์กรให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้ังระดับประเทศ และภูมิภาคได้
อย่างเหมาะสม 

4. เพ่ือพัฒนานักบริหารด้านสุขภาวะและสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาวะและสุขภาพทุกระดับให้มี
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการดูแล สุขภาวะและสุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 โครงสร้างหลกัสูตร 
 

 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ  

หมวดวิชา/ รายละเอยีด 
จํานวนหน่วยกติ 

แผน  ก  
(วิทยานิพนธ์) 

แผน  ข 
(การค้นคว้าอิสระ)   

1.  หมวดวิชาหลัก  7  วิชา 21  หน่วยกิต 21  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเลือก  
         2.1  วิชาเลือก สัมมนาไม่น้อยกว่า 
         2.2  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 

 
3  หน่วยกิต 
        - 

 
3  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 

3.  วิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต  - 

4.  การค้นคว้าอิสระ      - 6  หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต   36  หน่วยกิต 
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รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสุขภาวะและสขุภาพ 
แยกตามแผนการศึกษา ดังนี ้

 

1. แผน ก (วิทยานิพนธ์)  มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต  ดังนี้  

  1.1  หมวดวิชาหลัก  ประกอบด้วย 7 รายวิชา   หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต 

1. HEAW 521 ทฤษฏีเกี่ยวกับสุขภาวะและสุขภาพ  
(Theory of Health and Wellness) 

3(3-0-6) 

2. HEAW 522 การวิจัยด้านสุขภาวะและสุขภาพ 
(Research Application to Health and Wellness) 

3(3-0-6) 

3. HEAW 523 กิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย อาหาร และอาหารเสริม 
เพ่ือสุขภาวะและสุขภาพ  
(Physical Activity, Exercise, Nutrition and Supplement 
Nutrition for Health and Wellness)  

3(3-0-6) 

4. HEAW 524 การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและประเด็นด้านสุขภาวะและสุขภาพ 
(Evidenced Best Practice and Emerging Issue in  
Health and Wellness) 

3(3-0-6) 

5. HEAW 525 การจัดการการตลาด  (Marketing Management)  3(3-0-6) 
6. HEAW 526 การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นํา  

 (Strategic Management, Leadership, and Human Resource 
Management) 

3(3-0-6) 

7. HEAW 527 การบัญชี การจัดการการเงิน และการจัดการความเสี่ยง 
(Accounting, Financial Management, and Risk Management) 

3(3-0-6) 

   

 1.2  หมวดวิชาเลือกสัมมนา  ประกอบด้วย 1 รายวิชา   หน่วยกิตรวม  3 หน่วยกิต 

 นักศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก สามารถเลือกรายวิชาในหมวดวิชาสัมมนา   

ได้จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 

1.  HEAW 581   สัมมนาด้านสุขภาวะและสุขภาพ (Health and Wellness Seminar) 3(3-0-6) 
2.  HEAW 582   สัมมนาด้านการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ     

(Management in Health and Wellness Seminar) 
3(3-0-6) 

 
 1.3 วิทยานิพนธ์    ประกอบด้วย 2 รายวิชา  มีหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต  

1. HEAW 591 วิทยานิพนธ์ 1    (Thesis I)                 6  หน่วยกิต 
2. HEAW 592 วิทยานิพนธ์  2   (Thesis II)                       6  หน่วยกิต 
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2. แผนการศกึษา แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)  มีหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 36 หน่วยกิต ดังนี้  
  

 2.1 หมวดวิชาหลัก ประกอบด้วย 7 รายวิชา   หน่วยกิตรวม 21 หนว่ยกิต 
1. HEAW 521 ทฤษฏีเกี่ยวกับสุขภาวะและสุขภาพ  

(Theory of Health and Wellness) 
3(3-0-6) 

2. HEAW 522 การวิจัยด้านสุขภาวะและสุขภาพ 
(Research Application to Health and Wellness) 

3(3-0-6) 

3. HEAW 523 กิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย อาหาร และอาหารเสริมเพ่ือสุข
ภาวะและสุขภาพ  
(Physical Activity, Exercise, Nutrition and Supplement 
Nutrition for Health and Wellness)  

3(3-0-6) 

4. HEAW 524 การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและประเด็นด้านสุขภาวะและสุขภาพ 
(Evidenced Best Practice and Emerging Issue in  
Health and Wellness) 

3(3-0-6) 

5. HEAW 525 การจัดการการตลาด  (Marketing Management)  3(3-0-6) 
6. HEAW 526 การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นํา      

(Strategic Management, Leadership, and Human Resource 
Management) 

3(3-0-6) 

7. HEAW 527 การบัญชี การจัดการการเงิน และการจัดการความเสี่ยง 
(Accounting, Financial Management, and Risk Management) 

3(3-0-6) 

  

 2.2  หมวดวิชาเลือก   
         นักศึกษาแผนการศึกษา แผน ข  สามารถเลือกรายวิชาในหมวดวิชาเลือกได้ 
  จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   โดยเลือกจากรายวิชาใดก็ได้ ดังต่อไปน้ี  

1. HEAW 530 ความสุขและจิตวิทยาเชิงบวก   
(Happiness and Positive Psychology) 

3(3-0-6) 

2. HEAW 531 การเจริญสติ สมาธิ และความผาสุกทางจิตวิญญาณ  
(Mindfulness, Meditation and Spiritual Well-being) 

3(3-0-6) 

3. HEAW 532 การจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Modern Technology Management) 

3(3-0-6) 

4. HEAW 533 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่
(Marketing Strategies Through New Media) 

3(3-0-6) 
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 2.3  หมวดวิชาเลือกสัมมนา   
        นักศึกษาในแผนการศึกษา แผน ข สามารถเลือกเรียนรายวิชาสัมมนา  จํานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต    
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปน้ี 
 

1. HEAW 581   สัมมนาด้านสุขภาวะและสุขภาพ  
(Health and Wellness Seminar) 

3(3-0-6) 

2. HEAW 582   สัมมนาด้านการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ     
(Management in Health and Wellness Seminar) 

3(3-0-6) 

  

 2.4  การค้นคว้าอิสระ  
1. HEAW 583   การค้นคว้าอิสระ 1   (Independent Study  I)   3  หน่วยกิต 
2. HEAW 584   การค้นคว้าอิสระ 2   (Independent Study  II)   3  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559  (ฉบับแก้ไข) 
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แผนการศึกษา  :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ 
แผน ก  แบบทาํวิทยานิพนธ์ 

ชั้น ภาคเรียน  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 1 HEAW 521 ทฤษฏีเก่ียวกับสุขภาวะและสุขภาพ 3(3-0-6) 
  HEAW 522 การวิจัยด้านสุขภาวะและสุขภาพ 3(3-0-6) 
  HEAW 523 กิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย อาหาร และอาหารเสริมเพื่อสุขฯ 3(3-0-6) 
  HEAW 525 การจัดการการตลาด  3(3-0-6) 

   รวม 12 หน่วยกิต 
 2 HEAW 524 การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและประเด็นด้านสุขภาวะและสุขภาพ 3(3-0-6) 
  HEAW 526 การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นํา   3(3-0-6) 
  HEAW 527 การบัญชี การจัดการการเงิน และการจัดการความเส่ียง 3(3-0-6) 
  ------------- วิชาเลือกสัมมนา  3(3-0-6) 
   รวม 12 หน่วยกิต 

2 1 HEAW 591 วิทยานิพนธ์ 1                    6 
     

   รวม 6 หน่วยกิต 
 2 HEAW 592 วิทยานิพนธ์ 2                    6 
     

   รวม 6 หน่วยกิต 

   รวมท้ังหมด 36 หน่วยกิต 

 
แผน ข  แบบการค้นคว้าอิสระ    

ชั้น ภาคเรียน  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1 1 HEAW 521 ทฤษฏีเก่ียวกับสุขภาวะและสุขภาพ 3(3-0-6) 
  HEAW 522 การวิจัยด้านสุขภาวะและสุขภาพ 3(3-0-6) 
  HEAW 523 กิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย อาหาร และอาหารเสริมเพื่อสุขฯ 3(3-0-6) 

  HEAW 525 การจัดการการตลาด  3(3-0-6) 
   รวม 12 หน่วยกิต 
 2 HEAW 524 การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและประเด็นด้านสุขภาวะและสุขภาพ 3(3-0-6) 
  HEAW 526 การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และภาวะผู้นํา   3(3-0-6) 
  HEAW 527 การบัญชี การจัดการการเงิน และการจัดการความเส่ียง 3(3-0-6) 
  ------------- วิชาเลือกสัมมนา  3(3-0-6) 
   รวม 12 หน่วยกิต 

2 1 ------------- วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 
  ------------- วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
  HEAW 583 การค้นคว้าอิสระ 1 3 

   รวม 9 หน่วยกิต 
 2 HEAW 584 การค้นคว้าอิสระ 2                    3 
     

   รวม 3 หน่วยกิต 

   รวมท้ังหมด 36 หน่วยกิต 

 
 
 

การสอบประมวลผลความรอบรู้ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 
(Written and/or Oral Comprehensive Examination) 
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คําอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ  
 

 
 1.  หมวดวิชาหลัก แผน ก และ แผน ข  

 

HEAW 521  ทฤษฏีทางสุขภาวะและสุขภาพ   (Theory of Health and Wellness)  3(3-0-6) 
  ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาวะ ทฤษฏีทางสุขภาวะและสุขภาพและการปฏิบัติ การ

พัฒนาสุขภาวะและสุขภาพทุกช่วงชีวิต รูปแบบด้านสุขภาวะ ความคาดหวังและพัฒนาการของวิชาชีพด้านทางสุขภาวะ
และสุขภาพ 
       Definition and dimension of wellness. Health and wellness theories and concepts 
and foundational thinking associated with the contemporary health and wellness field. Improvement 
of health and wellness across the life span, wellness style. Expectations and development of the 
wellness profession. 
  
HEAW 522 การวิจัยด้านสุขภาวะและสุขภาพ      3(3-0-6)
  (Research Application to Health and Wellness)  
  ระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หลักการ และขั้นตอนกระบวนการวิจัย
ทางสุขภาพและจริยธรรมในการทําวิจัย เร่ิมต้ังแต่การระบุปัญหา การกําหนดกรอบแนวคิดในการพิจารณาปัญหา การ
ออกแบบวิธีการวิจัยเพ่ือใช้ในการค้นหาคําตอบ การดําเนินการค้นหาคําตอบจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูล ตลอดจนการประเมินความสมเหตุสมผล และความเป็นไปได้ของข้อมูล
ก่อนนําไปใช้ในการตัดสินใจทางอภิปรายผล 
  Research method, quantitative and qualitative research methodologies. Principles 
and procedures for conducting health researches and ethic. Steps of research staring from the 
identification of research questions and conceptual framework, designing methods for getting 
answers, collection of data from various sources, data analysis, data interpretation and assessment 
of information for decision making and discussion.  
 

HEAW 523  กิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย อาหาร อาหารเสริมเพ่ือสุขภาวะและสุขภาพ 3(3-0-6) 
                (Physical Activity, Exercise, Nutrition and Supplement Nutrition for 
  Health and Wellness) 
       สุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์ของการทํากิจกรรม และออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
สมรรถภาพและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมและการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมและการใช้ชีวิตประจําวัน โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ แนวคิดเร่ืองอาหารและอาหารเสริม ความสําคัญของอาหารต่อสุขภาพ
เชิงป้องกัน หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ อาหารท่ีจําเป็นต่อสุขภาพ อาหารท่ีช่วยให้สุขภาพดี อาหารและการจัดการ
โรคเร้ือรัง และอาหารเป็นยาท่ีมีบทบาทสําคัญในการรักษาหรือป้องกันโรค 
  Health and physical fitness. Principles of physical activity and exercise for health, 
fitness and recreation. Evidence based practice: physical activities and exercise suitable for personal 
health and applicable to daily life. Concept of food supplements nutrition. Evidence based practice: 
food for health, foods and wellbeing, food and chronic diseases management. Food as medicine in 
treating and preventing disease. 
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HEAW 524  การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและประเด็นด้านสุขภาวะและสุขภาพ 3(3-0-6) 
                (Best Practice and Emerging Issue in Health and Wellness)  

 ความหมาย หลักการและเกณฑ์ของการคัดเลือกการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในด้านสุขภาวะและสุขภาพ ท้ัง
การส่งเสริม ป้องกันและการดูแลสุขภาวะและสุขภาพ การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นด้านสุขภาวะและสุขภาพ 

  Definition, principle and criteria for selecting the best practice in health and 
wellness include health promotion, prevention and care. Review literature related to health and 
wellness areas. 
 
HEAW 525 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Management) 
 แนวคิดทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด  การวางแผนการตลาด  การจัดเก็บข้อมูลด้าน

สภาพแวดล้อม  การวิเคราะห์และทบทวนสภาพการณ์ทางธุรกิจด้านสุขภาวะและสุขภาพ การวิเคราะห์พิจารณา
โอกาสและอุปสรรคทางการตลาดด้านสุขภาวะและสุขภาพ  พฤติกรรมผู้บริโภค  การแบ่งส่วนตลาดและตลาด
เป้าหมาย  กลยุทธ์การตลาด  การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาด การสร้างตราผลิตภัณฑ์และการจัดการทางการตลาด
ด้านสุขภาวะและสุขภาพโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาข้อสรุป
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา 
 Marketing concepts; marketing process; marketing planning; collection of relevant 
data; analysis and review of health and wellness business situations; analysis of opportunities and 
threats in the health and wellness market; consumer behaviors, market segmentation and targeting; 
marketing strategies; marketing-mix development; branding and socially responsible for health and 
wellness marketing; analyzing problems and exploring solutions. 
 
HEAW 526 การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และภาวะผู้นํา  3(3-0-6) 

 (Strategic Management, Leadership, and Human Resource  Management) 
 การวเิคราะห์ปัญหาและประเมินสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร  การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กร การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติการควบคุมติดตาม ทฤษฎีภาวะผู้นํา คุณสมบัติของการเป็นผู้นําท่ีดี จริยธรรม
ของผู้นํา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาประกอบความเข้าใจเพ่ือการประยุกต์ใช้ในธุรกิจจริง 
 Analyzing problems and assessing both organization’s internal and external 
environments; strategic formation for organization; implementation of strategies; monitoring of 
implementation; leadership theories; qualities of good leaders; ethics for leaders; strategic human 
resource management and development; and analyzing problems related to human resource 
management and development; and analyzing case studies for a greater understanding in how to 
apply the knowledge to real business environment. 
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HEAW 527  การบัญชี การจัดการการเงิน และการจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6) 
 (Accounting, Financial Management, and Risk Management)  

 การนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวางแผนดําเนินการ การควบคุม และการตัดสินใจ การ
วิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนทางการเงิน  การจัดทํางบประมาณ ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนการลงทุน ศึกษา
ความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แนวทางป้องกันแก้ไขจากความเสี่ยง การวิเคราะห์กรณีศึกษาประกอบ
ความเข้าใจเพ่ือการประยุกต์ใช้ในธุรกิจจริง 
 The application of accounting information for planning, control, and decision-
making; analyzing financial statements; financial planning; budgeting; risks and return on investment; 
studying risks both at policy and operational levels; preparation measures for risk management; and 
analyzing case studies for a greater understanding in how to apply the knowledge to real business 
environment. 

 
 2.  หมวดวิชาเลือก แผน ข 

 

HEAW 530 ความสุขและจิตวิทยาเชิงบวก   (Happiness and Positive Psychology) 3(3-0-6) 
 จิตวิทยาและปรัชญาของความสุข  รูปแบบการมองโลกในแง่ดี การมองโลกในแง่ดีและสุขภาพทาง
กายและจิตใจ  การเปลี่ยนการมองโลกร้ายให้มองโลกดี การคิดเชิงบวกกับการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะ การทํางานและ
การพัฒนาสมอง การเพ่ิมทักษะการคิดบวกในชีวิตประจําวัน  ความสุขกับความสําเร็จ  การศึกษาท่ีเกี่ยวกับความสุข
และการคิดเชงิบวก 

 Psychology and philosophy of happiness. Optimistic explanatory style. Optimism and 
physical and psychological health. Pessimist becomes an optimist. Positive thinking improves health, 
skills, work and brain. Increase positive thinking in daily life. Happiness and success, key studies relate 
to happiness and positive psychology. 
 

HEAW 531  การเจริญสติ สมาธิ และความผาสุกทางจิตวิญญาณ 3(3-0-6) 
                (Mindfulness, Meditation and Spiritual Well-being) 

       หลักของการเจริญสติและการทําสมาธิ การเตรียมตัวเพ่ือการเจริญสติและการทําสมาธิ การฝึกการ
เจริญสติและการทําสมาธิตามหลักฐานเชิงประจักษ์  การเรียนรู้ตัวเองขณะฝึกการเจริญสติและการทําสมาธิ  ผลและ
ประสิทธิผลของการเจริญสติและการทําสมาธิ  การเจริญสติและการทําสมาธิในชีวิตประจําวันและการฝึกปฏิบัติการ
เจริญสติและการทําสมาธิทุกวัน การเจริญสติและการทําสมาธิกับความสุขในบ้านและในองค์กร การประเมินอารมณ์
ผู้รับบริการ และเพ่ือนร่วมงาน  การบําบัดโดยใช้แนวคิดเร่ืองการเจริญสติและการทําสมาธิ  ความหมาย แนวคิดของสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  
 Principles of mindfulness and meditation. Preparation for mindfulness and 
meditation training.  Evidence-based practice on mindfulness and meditation interventions, self-
learning during mindfulness and meditation training. Results and effectiveness of mindfulness and 
meditation practice. Mindfulness and meditation in daily life and daily mindfulness and meditation 
practice.  Mindfulness, meditation and happiness at home and at work. Emotional assessment for 
client and co-worker. Therapeutic mindfulness and meditation. Definition and concept and 
measurement for spiritual well-being. Health promotion for spiritual well-being.  
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HEAW 532  ระบบสารสนเทศและการจัดการ  (Management of Information System) 3(3-0-6) 
        ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
สมัยใหม่ เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาพ และจัดการธุรกิจด้านสุขภาวะและสุขภาพการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
ความเชื่อถือ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยรวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคมและจริยธรรม 
 Modern information system, security and privacy. Application of modern 
information technology for health and wellness promotion and business. Information analysis, 
reliability, privacy and security, impacts on the society and ethics. 
 
HEAW 533  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
              (Marketing Strategies Through New Media)  
 ความหมายและความสําคัญของการส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม่ แนวทางการวางแผน กลยุทธ์
ทางการตลาดโดยใช้ 8P’s ปัจจัยในการพิจารณาเลือกลูกค้า Brand Equity วิวัฒนาการของการตลาดด้านสุขภาวะและ
สุขภาพสู่การตลาดสมัยใหม่ การจัดการส่งเสริมการตลาดด้านสุขภาวะและสุขภาพด้วยสื่อสมัยใหม่ ประเภทของส่ือ
สมัยใหม่ท่ีใช้กันแพร่หลาย กรณีศึกษาองค์การด้านสุขภาวะและสุขภาพท่ีใช้การส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ 
 Definitions of new media; new media’s importance in promotion, planning 
marketing strategies with the use of 8Ps; customer-selection factors; brand equity;  the evolution of 
health and wellness marketing towards modern marketing; principles of new media-based for health 
and wellness marketing promotion; types of popular new media; and case studies related to health 
and wellness new media-based marketing strategies. 
 
 

 3. หมวดวิชาสัมมนา   สําหรับ แผน ก และ แผน ข  
 

HEAW 581 สัมมนาด้านสุขภาวะและสุขภาพ  (Health and Wellness Seminar)      3(3-0-6) 
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฏีท่ีจะเป็นหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับสุขภาวะและสุขภาพ สืบค้นเอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและพัฒนาหัวข้อโครงร่างงานวิจัย อภิปราย รับฟังความคิดเห็น แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อ
วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ  
 Study and analyze concept and theories for health and wellness research topic. 
Review document and related literatures. Research proposal development, discussions, critiques 
and knowledge sharing.   
 
HEAW 582 สัมมนาด้านการบริหารสุขภาวะและสุขภาพ     3(3-0-6) 
 (Management in Health and Wellness Seminar) 

           ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฏีท่ีจะเป็นหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจด้าน  สุขภาวะและ
สุขภาพ สืบค้นเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและพัฒนาหัวข้อโครงร่างงานวิจัย อภิปราย           รับฟังความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ  
 Study and analyze concept and theories for health and wellness management 
research topic. Review document and related literatures. Research proposal development, 
discussions, critiques and knowledge sharing.   
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 4.  วิทยานิพนธ์  แผน ก    12  หน่วยกิต 
 

HEAW 591  วิทยานิพนธ์ 1              6 หน่วยกิต     
 (Thesis I)                        6 credits    
ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม ในการศึกษาประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ

และสุขภาพหรือการบริหารด้านสุขภาวะและสุขภาพท่ีได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา ผล
การศึกษาข้ันตํ่าประกอบด้วย ความสําคัญของหัวข้องานวิจัย การทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและระเบียบวิธีวิจัย 

A comprehensive research project with in-depth analysis of a topic related to 
health and wellness or health and wellness management that is approved by the committee of 
advisors. The result of study should be at least but not limit to rationale, literature review and 
research methodology.  
 

HEAW 592  วิทยานิพนธ์ 2       6 หน่วยกิต  
(Thesis II)                        6 credits    
ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม ในการศึกษาประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ

และสุขภาพหรือการบริหารด้านสุขภาวะและสุขภาพท่ีได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา ผล
การศึกษาประกอบด้วย ผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การนําเสนอผลการศึกษาตามรูปแบบและระเบียบ
การนําเสนอวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์งานวิจัย 

A comprehensive research project with in-depth analysis of a topic related to 
health and wellness or health and wellness management that is approved by the committee of 
advisors. The result of study should be results, discussion and suggestion. The thesis must be 
presented in compliance with the formal thesis formats and regulations. Research publication.  

 
 

 5.  การค้นคว้าอิสระ  แผน ข     6 หน่วยกิต 
 

HEAW 583  การค้นคว้าอิสระ 1       3 หน่วยกิต  
(Independent Study 1)           3 credits               
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจ โดยศึกษาปัญหาทางสุขภาวะและสุขภาพหรือปัญหาท่ี

คุกคามหรือโอกาสทางการบริหารด้านสุขภาวะและสุขภาพ โดยอาจเลือกรูปแบบในการจัดทําและนําเสนอในลักษณะ
งานวิจัยท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาหรือ แผนธุรกิจได้อย่างอิสระ หัวข้อหรือประเด็นต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ผลการศึกษาค้นคว้าข้ันตํ่าประกอบด้วย ความสําคัญของหัวข้อการศึกษา การทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องและระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีการศึกษา 
  An independent study based on a topic of his/her interests. A topic may relate 
either on health and wellness or health business threats or business opportunities. The independent 
study may be conducted in the form of a research, a case study, or a business plan. The topic of 
the independent study must be approved by the advisor. The result of study should be at least but 
not limit to rationale, literature review and research methodology or study method. 
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HEAW 584  การค้นคว้าอิสระ 2       3 หน่วยกิต 
 (Independent Study 2)                     3 credits              
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจ โดยศึกษาปัญหาทางสุขภาวะและสุขภาพหรือปัญหาท่ี
คุกคามหรือโอกาสทางการบริหารด้านสุขภาวะและสุขภาพ โดยอาจเลือกรูปแบบในการจัดทําและนําเสนอในลักษณะ
งานวิจัยท่ีเหมาะสม กรณีศึกษาหรือ แผนธุรกิจได้อย่างอิสระ หัวข้อหรือประเด็นต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ผลการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย ผลการวิจัย/ผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ สําหรับการ
นําเสนอผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์งานวิจัยนักศึกษาจะทําหรือไม่ทําก็ได้  
 An independent study based on a topic of his/her interests. A topic may 
relate either on health and wellness or health business threats or business opportunities. 
The independent study may be conducted in the form of a research, a case study, or a 
business plan. The topic of the independent study must be approved by the advisor. The 
result of study should be results, discussion and suggestion.  Presentation and publication 
is optional. 
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ข้อบงัคับ ระเบยีบ ประกาศ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเนชั่น 
ว่าด้วย การศกึษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นไปตามมาตรฐาน ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒)  แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   สภามหาวิทยาลัยเนชั่น 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘   จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๑   ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือ  ท่ี
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
           “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเนชั่น 

       “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเนชั่น 
   “อธิการบดี”     หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น 
                 “คณะ”            หมายถึง   ส่วนงานของมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบภารกิจในส่วนงานวิชาการ
และรับผิดชอบหลักสูตร 
 “คณบดี”     หมายถึง  คณบดีของคณะท่ีรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเนชัน่     
 “สาขาวิชา”   หมายถึง  หน่วยงานภายในคณะที่รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ 
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  “หัวหน้าสาขาวิชา”  หมายถึง หัวหน้าผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารสาขาวิชานั้น ๆ  

  “หลักสูตร”   หมายถึง  หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  “อาจารย์ท่ีปรึกษา”  หมายถึง อาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา                                          
ประจําตัวนักศึกษาแต่ละคน  

 “อาจารย์ผู้สอน”  หมายถึง  อาจารย์ประจํา หรือ อาจารย์พิเศษที่ทําหน้าท่ีสอนนักศึกษาและ
รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร 

  “อาจารย์ประจํา”    หมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตร 

  “อาจารย์ประจําหลักสูตร” หมายถึง   อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ท้ังนีส้ามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแต่ การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได้ไม่เกิน ๒ คน 

  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีทําหน้าท่ีสอนนักศึกษา
และรับผิดชอบรายวิชาตามความเชี่ยวชาญของตน 

 “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ”  หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็น
อย่างดี ซ่ึงอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 

   “นักศึกษาเต็มเวลา”  หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา 

  “นักศึกษาไม่เต็มเวลา / บางเวลา / นักศึกษาพิเศษ”   หมายถึง   นักศึกษาในหลักสูตรท่ีเรียนไม่
เต็มเวลา หรือเรียนในรายวชิา หรือโครงการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจดั เพ่ือรองรับการศึกษาตลอดชีวิต  

  “หน่วยกิต”   หมายถึง     หน่วยท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา  

 
 ข้อ ๕   ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกคําสั่ง ประกาศ หรือ หลักเกณฑ์เพ่ือ
กําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือ สั่งปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ได้โดยท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

  การดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีซ่ึงมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และมิได้มี
ข้อบังคับหรือระเบียบอ่ืนกําหนดไว้ ให้อธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด  
 
 
 



 คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 243 - 
                                                          

 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  Nation University     

 

หมวด ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๖  การศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นระบบมาตรฐาน  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษา
ในระบบอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได้ 

  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการ ศึกษานั้นไว้
ในหลักสูตรให้ชัดเจน รายละเอียดดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา การคิดค่าหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
การทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับ
หน่วยกิตระบบทวิภาค 

  ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยนํามาใช้ในการจัดการศกึษาควรเป็นระบบมาตรฐานท่ี
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
 
 ข้อ ๗ ระบบทวภิาค โดยปีการศกึษาหนึง่แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ อันได้แก่ ภาคการ ศกึษาท่ี ๑ 
และ ภาคการศึกษาท่ี ๒ โดยอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ี ๒ ได้อีก ๑ ภาคการศกึษา 

  ในภาคการศึกษาปกติหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อน
ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๘ สัปดาห์ ท้ังนี้ ชั่วโมงเรียนของรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค
ฤดูร้อนต้องเท่ากับชั่วโมงเรียนท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ 
 
 ข้อ ๘ การจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา ดังนี้  

  ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต  ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนไม่
เต็มเวลา 

  ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕  ปีการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

  ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
 
 ข้อ ๙  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของ
สาขาวิชานั้น ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ท้ังภาพทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ หม่ันแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมท้ังให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
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 ข้อ ๑๐  โครงสร้างหลักสูตรให้ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 

  ๑๐.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

  ๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต  หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต และ หลักสูตรปริญญา
ตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 
  มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว  วิชาเอกคู่ หรือ วิชาเอกและวิชาโทได้  
โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต   และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
หน่วยกิต  
  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  
๓๐   หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 

  ๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรีให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

  ๑๑.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

 
 ข้อ ๑๒  รายวิชาหนึ่ง ๆ ให้กําหนดรหัสวิชา ซ่ึงประกอบด้วย อักษรย่อของสาขาวิชาไม่เกิน ๔ ตัวอักษร และ
เลขรหัสประจําวิชา  ท้ังนี้ให้ระบุชื่อเต็มของรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และสาระสําคัญท่ีจะสอนรายวิชานั้น เพ่ือให้
นักศึกษาทราบด้วย  
  รหัสวิชาหนึ่ง ให้หมายถึงรายวิชาท่ีกําหนดเพียงรายวิชาเดียว จะซํ้าซ้อนกับรายวิชาอ่ืนๆ ไม่ได้     

  ให้มหาวิทยาลัยออกประกาสหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดรหัสวิชาเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๑๓ รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในหลายหลักสูตร ให้กําหนดหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นให้
ชัดเจน 
  รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในหลายคณะ ให้กําหนดคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นให้ชัดเจน 
 

หมวด ๓  
นักศึกษา 

 

ส่วนที่ ๑  การรับเข้าเปน็นกัศึกษา 
 

 ข้อ ๑๔  ผู้เข้าเป็นนักศึกษาต้องมึคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
   (๑)  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  (๒)  ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา  
  (๓)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  

  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้เพ่ิมเติมได้  
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 ข้อ ๑๕ การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นไปตามขั้นตอน  วิธีการ  และระยะเวลา มหาวิทยาลัย
กําหนด ท้ังนี้ ต้องประกาศให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทราบล่วงหน้า 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 
 ข้อ ๑๖  ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
   ๑๖.๑  “นักศึกษาเต็มเวลา” หมายถึง นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๔   ซ่ึง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลา  
  ๑๖.๒  “นักศึกษาไม่เต็มเวลา / บางเวลา / นักศึกษาพิเศษ” หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรท่ีเรียน
ไม่เต็มเวลา หรือเรียนในรายวิชา หรือโครงการวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจัด เพ่ือรองรับการศึกษาตลอดชีวิต 

 
ส่วนที่ ๒ 

การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิต 
 
   นักศึกษาสามารถโอนและเทียบโอนหน่วยกิตจากการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีเคยศึกษาหรือท่ี
เคยสําเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ 
   นักศึกษาสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ 
 
 ข้อ ๑๗ การรับโอนนักศึกษา 
   ๑๗.๑ มหาวิทยาลัยอาจพิจราณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาได้ โดยมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
            (๑)   มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๔ 
   (๒) ต้องมีรายวิชาท่ีได้เรียนมาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมเทียบได้กับราย วิชาใน
มหาวิทยาลัย ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีจะรับโอนมาโดยได้เป็นหน่วยกิตสะสม รายวิชา 
ท่ีขอโอนได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมท่ีจะต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา   ของมหาวิทยาลัย 
และระยะเวลาการศกึษา ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 
   (๓) นักศึกษาท่ีขอโอน ต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด  พร้อมกับแนบใบ
แสดงผลการศึกษาและรายละเอียดเนื้อหารายวิชาท่ีได้เรียนไปแล้ว ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค์จะโอนมา
เรียน  
   (๔)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชา และ/หรือสาขาวิชา
ท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๑๗.๒ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๑๘ การโอนและการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ 
  ๑๘.๑ การโอนหน่วยกิตรายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบัน 
อุดมศึกษาเดิม ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๘.๒ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาโอน หรือเทียบโอนรายวิชาท่ีเรียนมา โดยความเห็นชอบของคณะ 
สาขาวิชา และ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๑๘.๓ การพิจารณาเทียบโอนรายวิชาและเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาท่ีโอนมาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ๑๘.๔ รายวิชาท่ีจะเทียบโอนหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเพ่ือการสําเร็จการศึกษาได้  ต้องมีเนื้อหา 
วิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผลการเรียนเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนนตัวอักษร  
C หรือ S  ตามเกณฑ์การบันทึกผลในกรณีรายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนหรือระดับคะแนนตัวอักษร CE , CP , CS 
และ CT  ตามเกณฑ์บันทึกผลในกรณีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

  ระดับคะแนนตัวอักษร C , S , CE , CP , CS และ CT มีความหมายตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ ๓๓ 
 

  ๑๘.๕ กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและ
ภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 
 ข้อ ๑๙  การเข้าศึกษาปริญญาท่ีสอง 

  ๑๙.๑ นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา อาจขอเข้า
ศึกษาต่อเพ่ือปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพิ่มเติมได้ 

  ๑๙.๒ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับนักศกึษาตามความเห็นชอบของคณะ ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีคณะกําหนด 

  ๑๙.๓ การแสดงความจาํนงขอเข้าศึกษา นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีกําหนด 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาของปีการศึกษาท่ีนักศึกษาประสงค์จะมาเรียน 
    การขอศึกษาปริญญาท่ีสอง ต้องเป็นสาขาวิชาหรือปริญญาท่ีมีชื่อไม่เหมือนกับสาขาวิชาหรือ
ปริญญาเดิมท่ีสําเร็จการศึกษามาแล้ว 

          ๑๙.๔  การโอนหรือการเทียบโอนหน่วยกิต 
         (๑) รายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วท้ังหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณาโอนหรือเทียบโอน
เฉพาะเท่าท่ีใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาท่ีโอนหรือเทียบโอนไม่ได้ให้ตัดออก 
                  (๒) การโอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ ๑๘ มาใช้โดยอนุโลม  
 

 ข้อ ๒๐ การเทียบความรู้และการเทียบโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และเทียบโอนประสบการณ์ 

  ๒๐.๑ ผู้มีสิทธิขอเทียบความรู้และเทียบโอนหน่วยกิต คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยเนชั่น 
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  ๒๐.๒ การเทียบความรู้และการโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัยและการเทียบโอนจากประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณ์ดังต่อไปน้ี 
   (๑)  การเทียบความรู้ ให้เทียบเป็นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรท่ีนักศึกษาเข้า
ศึกษา โดยเทียบโอนได้ไม่เกินสามในสี่ของหลักสูตร 
   (๒)  มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา เป็นผู้กําหนดรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาท่ีนักศึกษา
สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนได้ โดยจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
   (๓)  การประเมินความรู้ หรือเทียบโอนผลการเรียน จะกระทําได้โดยการทดสอบ
มาตรฐาน การทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมิน หรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และการเสนอแฟ้ม
สะสมงาน  ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการประเมินความรู้และความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ทํางานของนักศึกษา ตามคําอธิบาย
รายวิชา หรือสาระสําคัญของกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
   (๔)  การขอเทียบเป็นรายวิชาท่ีอยู่ในสังกัด คณะ / สาขาวิชาใด ให้ คณะ/สาขาวิชานั้น 
เป็นผู้กําหนดวิธีการและดําเนินการเทียบโอน โดยการเทียบความรู้นั้นต้องมีระบบประเมินท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต้องได้รับการประเมินไม่ตํ่ากว่าระดับพอใช้ (ระดับคะแนนตัวอักษร C) จึงจะ
สามารถนับเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา ผลการประเมินท่ีได้จะไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนคะแนน
เฉลี่ยสะสม การบันทึกผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๒๐.๓ 
   (๕)  นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในหลักสูตรท่ีเข้าศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีการศึกษา 

  ๒๐.๓  ให้มีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
   ๒๐.๓.๑ หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้ บันทึก “CS” (Credits from 
Standardized Tests) 
   ๒๐.๓.๒ หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก “CE”     
(Credits from Examination) 
   ๒๐.๓.๓ หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานต่างๆ ท่ีไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา ให้บันทึก “CT” (Credits from Training) 
     ๒๐.๓.๔ หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก “CP” (Credits from 
Portfolio) 
  ๒๐.๔  ให้มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางในการเลือกวิธีการประเมินพร้อมท้ังกระบวนการและ
หลักเกณฑ์ในการประเมินความรู้ท่ีเหมาะสมกับรายวิชา หรือ กลุ่มรายวิชาต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและ
เชื่อถือได้ รวมท้ังกําหนดการะบวนการประเมินท่ีมีความโปร่งใสและประกันได้ว่าผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ทุกคน
ได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรม เป็นไปตามเกฑณ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ข้อ ๒๑  การแสดงผลการศึกษาของรายวิชาท่ีเทียบโอนผลการเรียน ในใบแสดงผลการศึกษา ให้ดําเนินการ 
ดังนี้  
  และการคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average: CGPA) 
เพ่ือสําเร็จการศึกษา ให้กระทําดังนี้ 
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   (๑) ให้ระบุรายการชื่อวิชาท่ีเทียบโอน อักษรระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่นํามาเทียบโอน หรือ ผลการเรียนตามวิธีการประเมิน แยกไว้ส่วนหนึ่งต่างหากจากรายวิชาท่ี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและได้หน่วยกิตตามหลักสูตร สําหรับรายวิชาท่ีเทียบโอนความรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ 
ให้ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาท่ีนํามาเทียบโอนไว้ด้วย 
 (๒) การคิดคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา  
ให้คํานวณเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาท่ีลงทะเบียนและได้หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

 

ส่วนที่ ๓ 
การลงทะเบียนเรียน 

 

 ข้อ ๒๒  การลงทะเบียนเรียน แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  
  ๒๒.๑  การลงทะเบียนเรียนโดยนับหน่วยกิต 
  ๒๒.๒  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
  ๒๒.๓  การลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการบรรยาย 
  ๒๒.๔  การลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๒๓  การลงทะเบียนเรียนโดยนับหน่วยกิต 
  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยคณะจัดอาจารย์ท่ีปรึกษา
ให้แก่นักศึกษาเพ่ือทําหน้าท่ีแนะนําและให้คําปรึกษาตลอดจนแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผน การศึกษาและ
และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 

(๑) การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา 
        (๒) การลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

    สําหรับนักศึกษาวิทยาฑัณฑ์ ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิตแต่ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต 

    สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 

    นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามที่กําหนดได้ก็ต่อเม่ือเป็นการลงทะเบียนเฉพาะในภาค
การศึกษาสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษา หรือได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและคณบดีเท่านั้น 
 

  (๓) รายวิชาใดท่ีเคยได้ระดับแนนตัวอักษร C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีกไม่ได้  
  (๔)  รายวิชาใดท่ีได้รับระดับแนนตัวอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าอีก 
 

 ข้อ ๒๔  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต    หรือลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการรรยายได้ก็
ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น อาจารย์ท่ีปรึกษา และ คณบดี  
  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิตต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ข้อ ๒๕ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไม่มีรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียน หรือ มีผลการเรียนเป็น อักษร P 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยและชาํระคา่ธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 ข้อ ๒๖  การลงทะเบียนเรียนจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือนักศึกษาได้ดําเนินการถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและชําระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 
 

 ข้อ ๒๗ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษามีวิชาเรียน แต่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องทําเร่ืองขอ
รักษาสถานภาพและชําระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วันหลังจากวันเปิดภาคการศึกษาน้ัน 
  นักศึกษาขอรักษาสถานภาพได้ต้องได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากคณบดี 
 

 ข้อ ๒๘ มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนหรือการชําระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมได้โดยมี
ระยะเวลาไม่เกินกว่า ๓๐ วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา ท้ังนี้โดยได้รับการอนุมัติเป็นลําดับข้ันจากอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณบดี และ อธิการบดี 
  หากนักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่ดําเนินการเพื่อขอรักษาสถานภาพในภาคการศึกษาใด 
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 
 

 ข้อ ๒๙  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนอาจขอเพ่ิมรายวิชา ลดรายวิชา หรือ ขอเพิกถอนรายวิชา ตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่อไปน้ี 
  ๒๙.๑ การเพ่ิมรายวิชาและการขอลดรายวิชา ให้กระทําภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติ หรือ ภายใน ๓ วัน นับจากวันเปิดภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ท่ีปรึกษา  การเพ่ิม
รายวิชาและการขอลดรายวิชาจึงจะมีผลสมบูรณ์ 
   รายวิชาท่ีขอลดจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 
   การชําระค่าเล่าเรียนหรือการคืนค่าเล่าเรียนให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๒๙.๒ การเพิกถอนรายวิชา ให้กระทําก่อนกําหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๔ สัปดาห์สําหรับ
ภาคการศึกษาปกติ หรือ ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์สําหรับภาคฤดูร้อน 
   รายวิชาท่ีขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์  W ในใบรายงานผลการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ อันเกิดจากการลงทะเบียนใน
รายวิชาท่ีนักศึกษาเพิกถอน 

หมวด ๔ 
ค่าเล่าเรียน และการขอคนืค่าเล่าเรียน 

 

 ข้อ ๓๐ ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๓๑  การขอคืนค่าเล่าเรียน 
   นักศึกษาท่ีลาออกภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ นับจากวันเปิดภาคการ ศึกษาปกติ 
หรือ ภายใน ๓ วันของภาคฤดูร้อน มีสิทธิท่ีจะขอคืนค่าเล่าเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๕ 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ ๓๒  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
   ๓๒.๑   มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษารายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในทุกภาค
การศึกษา การวัดผลการศึกษาอาจกระทําโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด 
   ๓๒.๒  การสอบ นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบทุกคร้ังท่ีมีการสอบกลางภาคและปลายภาค หากไม่เข้า
สอบให้ถือว่าสอบตกในคร้ังนั้น ผู้ท่ีขาดสอบจะต้องแจ้งเหตุท่ีขาดสอบพร้อมหลักฐานต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล 
โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือสํานักทะเบียนและประมวลผล จะทํารายงานเสนอต่อคณบดีต่อไป 
  ๓๒.๓  นักศึกษาจะมีสิทธ์ิเข้าสอบวิชาใด จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ 
เวลาเรียนท้ังหมดในวิชานั้น ท้ังนี้ยกเว้นในวิชาท่ีคณบดีได้ประกาศไว้ก่อนว่าจะไม่คิดเวลาศึกษาในวิชานั้น 
 

 ข้อ ๓๓  การประเมินผลการศึกษา 
   การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดับคะแนน หรือระดับคะแนน
ตัวอักษร  และสัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับคะแนน  ดังต่อไปน้ี 

                  ๓๓.๑ แต้มระดับคะแนน มี ๘ ระดับ ดังต่อไปน้ี 
 

   ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                      แต้มระดับคะแนน  

 A  ดีเย่ียม (Excellent) ๔.๐๐  
 B+         ดีมาก (Very Good) ๓.๕๐  
 B         ดี (Good)   ๓.๐๐   

 C+         ดีพอใช้ (Fairly Good) ๒.๕๐   
 C          พอใช้ (Fair) ๒.๐๐    

           D+        อ่อน (Poor) ๑.๕๐   
          D      อ่อนมาก (Very Poor) ๑.๐๐   
           F           ตก (Fail) ๐.๐๐  
                              
 

  ๓๓.๒ สัญลักษณ์ท่ีไม่มีแต้มระดับคะแนน มีความหมายดังนี้ 
 

        สัญลักษณ์         ความหมาย 
 W ขอเพิกถอนวิชาโดยได้รับอนุมัติ และไม่ได้รับหน่วยกิต (Withdrawn) 
 P ยังไม่มีการวัดผล เนื่องจากยังมีการเรียนการสอนอยู่ (In-Progress) 
 I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete) 
 V การลงทะเบียนเรียนวิชานั้นในฐานะผู้เข้าร่วมฟังเป็นพิเศษ โดยไม่มีหน่วยกิตและ 
  การวัดผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (Visitor) 
 S การเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ นักศึกษาสอบผา่นในวิชานั้น (Satisfactory) 
 U การเรียนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานั้น (Unsatisfactory) 
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 CS หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 
 CE หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Examination) 
 CT หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอ่ืนไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
  (Credits from Training) 
 CP หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Credits from Portfolio) 

  ๓๓.๓  การให้ระดับคะแนน  A , B+,  B , C+,  C หรือ D+,  D และ F จะกระทําได้ดังนี้ 
    ๓๓.๓.๑ นักศึกษาเข้าสอบและ/หรือ มีผลการเรียนท่ีประเมินได้เป็นระดับคะแนน 
    ๓๓.๓.๒ เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 
 
  ๓๓.๔  การให้ระดับคะแนน F จะกระทําได้ดังต่อไปน้ี 
    ๓๓.๔.๑ นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก 
    ๓๓.๔.๒  นักศึกษาขาดสอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี  
    ๓๓.๔.๓  นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ในวิชานั้น 
    ๓๓.๔.๔  นักศึกษาทุจริตในการสอบ และได้รับการตัดสินให้สอบตก 
    ๓๓.๔.๕  เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่ทําการเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I ภายในเวลาท่ีกําหนด 
   
  ๓๓.๕ การให้สัญลักษณ์ W ในวิชาใดจะกระทําได้ดังต่อไปนี้ 
    ๓๓.๕.๑  นักศึกษาเพิกถอนรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
    ๓๓.๕.๒  มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาเพิกถอนทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 
    ๓๓.๕.๓  นักศึกษาลาออกก่อนวันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาน้ัน 
หรือตายก่อนการวัดประเมินผลคร้ังสุดท้าย 
    ๓๓.๕.๔  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 
 
  ๓๓.๖ การให้สัญลักษณ์ I ในวิชาใดจะกระทําได้ดังต่อไปน้ี 
    ๓๓.๖.๑ นักศึกษามีเหตุจําเป็นสุดวิสัยเกิดข้ึนในช่วงเวลาใกล้สอบและระหว่างสอบเช่น การ
เจ็บป่วยและได้รับอนุญาตให้ลาป่วยได้ ฯลฯ หรืออาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าสาขาวิชาเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะ
นักศึกษายังทํางานหรือส่วนประกอบการศึกษาของรายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
    ๓๓.๖.๒ การเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนนท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของการสอบ 
และ/หรืองานให้ทํา เม่ือนักศึกษาทําการสอบ และ/หรือ ทํางานครบถ้วนตามกําหนดแล้ว ท้ังนี้ จะต้องให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคเรียนถัดไป หากพ้นกําหนดนี้จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I เป็น F โดยอัตโนมัติ 
 

  ๓๓.๗  การให้และการปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ V จะกระทําดังนี้ 
    ๓๓.๗.๑ นักศึกษาได้ลงทะเบียนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมฟังซ่ึงจะได้รับสัญลักษณ์ V และ
ต้องชําระค่าหน่วยกิตเหมือนลงทะเบียนวิชาเรียนปกติ 
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    ๓๓.๗.๒ วิชาท่ีลงทะเบียนโดยได้รับสัญลักษณ์ V ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 
    ๓๓.๗.๓  นักศึกษาจะใช้วิชาท่ีเรียนโดยได้รับสัญลักษณ์ V เป็นวิชาบังคับกอ่นของรายวิชา
ต่อเนื่องไม่ได้ 
    ๓๓.๗.๔  มหาวิทยาลัยจะไม่นับหน่วยกิต ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้รับ
สัญลักษณ์ V และจะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา โดยต้องใช้เวลาเรียนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ท้ังหมด 
 

  ๓๓.๘ การให้ระดับคะแนน S  และ U กระทําในกรณีดังดังต่อไปน้ี  
    ๓๓.๘.๑  นักศึกษาเข้าสอบ และ/หรือ มีผลการเรียนท่ีประเมินได้ 
    ๓๓.๘.๒  อักษร S  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่านักศึกษาสอบได้ 
    ๓๓.๘.๓  อักษร U  เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงว่านักศึกษาสอบตก 

 
หมวด ๖ 

 การจําแนกสภาพนักศึกษา และการพน้สภาพนักศึกษา 
 

 ข้อ ๓๕  การจําแนกสภาพนักศึกษาและฐานะนักศึกษา      
            ๓๕.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาปกติแต่ละภาค ท้ังนี้  
ยกเว้น นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาเป็นปีแรก การจําแนกสภาพนักศึกษาจะกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ีสอง 
นับต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษา สําหรับภาคฤดูร้อนให้นําผลการศึกษาไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาแรก     
ท่ีนักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนศึกษา เพ่ือจําแนกสภาพนักศึกษา   สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภทคือ 
    ๓๕.๑.๑  นักศึกษาปกติ ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐  
    ๓๕.๑.๒  นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาท่ีสอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 
 

  ๓๕.๒ ฐานะนักศึกษา การจําแนกฐานะชัน้ปีของนักศึกษาจะกระทําเม่ือสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    ๓๕.๒.๑  นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้ไม่เกิน ๓๖ หน่วยกิต 
    ๓๕.๒.๒  นักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้ต้ังแต่ ๓๖ หน่วยกิตข้ึนไป 
แต่ไม่เกิน ๗๒  หน่วยกิต 
    ๓๕.๒.๓  นักศึกษาชั้นปีท่ี ๓ ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้ต้ังแต่ ๗๒ หน่วยกิตข้ึนไป  
แต่ไม่เกิน ๑๐๘  หน่วยกิต 
   ๓๕.๒.๔ นักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ ได้แก่นักศึกษาท่ีสอบได้ต้ังแต่ ๑๐๘ หน่วยกิตข้ึนไป 
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 ข้อ ๓๖  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
            นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 
  ๓๖.๑  ตาย 
  ๓๖.๒  ลาออก 
  ๓๖.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  ๓๖.๔ ขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๒ 
  ๓๖.๕ ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในข้อ ๑๖ 
  ๓๖.๖ มีความประพฤติไม่สมควรเป็นนักศึกษา หรือกระทําการอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา 
  ๓๖.๗ มีผลการศึกษาอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปน้ี 
   ๓๖.๗.๑ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๕๐ ยกเว้นภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
   ๓๖.๗.๒ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๑.๗๕ ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน 
โดยเร่ิมนับจากภาคการศึกษาท่ีสองท่ีเข้าศึกษาเป็นต้นไป 
  ๓๖.๘ ไม่สามารถเรียนสําเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดท่ีกําหนดในหลักสูตรนับต้ังแต่
ภาคแรกท่ีลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ 
  ๓๖.๙ เรียนจบครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญา 
 

หมวด ๗ 
การลา 

 

 ข้อ ๓๗  การลา 
   ๓๗.๑ การลาป่วย 
           นักศึกษาผู้ใดท่ีป่วยจนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน หรือ
กําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้   ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วนําไป
ขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 
     ในกรณีท่ีนักศึกษาป่วยติดต่อกัน ๗ วันข้ึนไป  ให้ย่ืนใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จาก
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือ จากสถานพยาบาลเอกชน 

 

   ๓๗.๒  การลากิจ 
           นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือ
กําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้ ให้ย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว นําไป
ขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถย่ืนใบลาล่วงหน้าได้ให้ย่ืนวันแรกเข้าชั้นเรียน 
 

  ๓๗.๓ การลาพักการศึกษา 
    ๓๗.๓.๑ นักศึกษาท่ีมีความจําเป็นจะขอลาพักการศึกษา อาจจะย่ืนคําร้องขอลาพัก
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปน้ี 
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    ๑) เจ็บป่วยจนต้องรักษาพยาบาลตัวเป็นเวลานาน และมีใบรับรองจาก
สถานพยาบาลของทางราชการ หรือจากสถานพยาบาลเอกชน 
    ๒)  มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย ท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วสมควรให้ลาพักการศึกษาได้ 
    ๓)  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซ่ึง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน สําหรับกรณีอ่ืนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
    ๔)  ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 

   ๓๗.๓.๒ นักศึกษาท่ีมีความจําเป็นส่วนตัวอาจย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาได้  
ถ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
    ๑)  ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา 
    ๒)  มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ 
    ๓)  ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    ๔)  ในการลาพักคร้ังหนึ่ง ๆ นักศึกษาจะลาพักเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกันไม่ได้ 
    ๕)  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้ ให้นับระยะเวลาท่ีลาพัก อยู่ใน
ระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาท่ีลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร  และกรณีตามข้อ ๓๕.๓.๑ 
    ๖)  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเม่ือจะกลับเข้าศึกษาต่อต้อง
รายงานตัวต่อสาํนักทะเบียนและประมวลผลก่อนท่ีจะลงทะเบียนเรียนต่อไป 

   ๓๗.๓.๓ หากเป็นการลาพักในภาคการศึกษา   จะมีผลดังต่อไปน้ี 
    ๑)  ถ้าการลาพักอยู่ในระหว่าง ๔ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ ๒ 
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน วิชาท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดจะไม่บันทึกในรายงานผลการเรียน แต่ถ้าการลาพักภายหลัง
เวลาท่ีกําหนดรายวิชาท่ีลงทะเบียนจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการศึกษา 
    ๒)  ถ้าการลาพักภายหลัง ๔ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ๒ สัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน วิชาท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดจะบันทึกสัญลักษณ์ W ในใบรายงานผลการเรียน 
   

  ๓๗.๔  การลาออก 
   นักศึกษาผู้ประสงค์ขอลาออกต้องย่ืนใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย พร้อมหนังสือยินยอม
จากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาถึงคณบดี แลว้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
    นักศึกษาท่ีลาออกและขอกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าศึกษาใหม่  
 

 ข้อ ๓๘ การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
   หมายถึง การชําระค่าธรรมเนียมเพ่ือดํารงไว้ซ่ึงสถานภาพนักศึกษา โดยไม่ได้หมายถึงการ
ลงทะเบียนรายวิชา และ การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
   นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังกรณีต่อไปน้ี   
   ๓๘.๑  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 
   ๓๘.๒  นักศึกษาท่ีถูกสั่งพักการศึกษา 
   ๓๘.๓  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และยังไม่สําเร็จการศึกษา และไม่ลงทะเบียน
เรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๘ 
การย้ายสาขาวิชา 

 

 ข้อ ๓๙  การย้ายสาขาวิชา 
   ๓๙.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามหลักเกฑณ์และ/หรือเงื่อนไขของคณะนั้น 
 

   ๓๙.๒  การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
 (๑) นักศึกษาจะสามารถย้ายสาขาวิชาได้ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชาตามแผนการศึกษา
ในสาขาวิชาเดิมท่ีสังกัดไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยไม่นับรวมกระบวนวิชาท่ีได้รับระดับคะแนนตัวอักษร V และ W  
 (๒) นักศึกษาจะสามารถย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม 
 (๓) การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และคณะนั้นตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๔) การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะท่ีจะรับย้ายไป
สังกัดพิจารณาอนุมัติ 
 (๕) การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ชําระค่าธรรมเนียมการย้าย
สาขาวิชาและได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว 
 

 ๓๙.๓ เม่ือนักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้ว จะมีสถานภาพนักศึกษา คงเดิม รายวิชา
ท่ีเคยเรียนมาท้ังหมดจะนํามานับเป็นหน่วยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษา และนํามานับเป็นหน่วยกิตท่ีเคยลงทะเบียนเรียน
ตามข้อ ๒๓ รวมท้ังนํามาคํานวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหม่ด้วย  
 

หมวด ๙ 
นักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ 

 

 ข้อ ๔๐  นักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ 
  ๔๐.๑ นักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบกลางภาคหรือการสอบปลายภาค ซ่ึงคณะ กรรมการ
สอบพิจารณาว่าเป็นความผิดทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษนักศึกษาผู้กระทําผิดโดยตัดสิทธิสอบและบันทึก F ใน
รายวิชาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอ่ืนท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ียังไม่ได้สอบก็ให้
ดําเนินการสอบตามปกติ และให้ได้ผลการสอบตามท่ีสอบได้จริง 
  ๔๐.๒ นักศึกษาท่ีกระทําผิดตามข้อ ๔๐.๑ ให้อธิการบดีสั่งพักการศึกษาผู้กระทําผิด ๑ ภาค
การศึกษาปกติเป็นอย่างน้อย การสั่งพักการศึกษาให้เร่ิมในภาคการศึกษาปกติถัดไป หากภาคท่ีถัดจากภาคการศึกษาท่ี
กระทําผิดเป็นภาคฤดูร้อนให้สั่งพักภาคฤดูร้อนรวมไปด้วย โดยให้นับเฉพาะภาคการศึกษาปกติในการคิดสภาพ
นักศึกษาและระยะเวลาการศึกษา เม่ือนักศึกษาจะกลับเข้ามาศึกษาตามปกติ จะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพให้
ครบถ้วน 
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หมวด ๑๐ 
การสําเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๑   การสําเร็จการศกึษา 
   นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาและได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องเรียนได้ครบจํานวนหน่วย
กิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา และสอบไล่ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมรวมไม่ตํ่า
กว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ แต้มระดับคะแนน 
  
 ข้อ ๔๒   การให้อนุปริญญา 
   นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา  และได้รับการเสนอให้ได้รับอนปุริญญา จะต้องมีผลการศึกษาดังนี ้
   ๓๘.๑ นักศึกษาต้องศึกษาได้ครบจํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และข้อกําหนดของแต่ละ
สาขาและสอบไล่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ จากระดับคะแนน ๔ แต้ม 
 
 ข้อ ๔๓   การเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาตรี 
   ๔๓.๑ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศกึษา นักศึกษาต้องย่ืนใบรายงานคาดว่า 
จะสําเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อคณะ และ สํานักงานทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะ เวลาท่ีกําหนด
ไว้ในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 
  ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และไม่ได้ย่ืนใบรายงานคาดว่าจะสําเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยและย่ืนใบรายงานคาดว่าจะ
สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
  ๔๓.๒ นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องผ่านเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
    (๑) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ และต้อง
ไม่มีรายวิชาใดยังคงได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  I หรือ P 
    (๒) ใช้เวลาในการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษา สําหรับหลักสูตร ๔ ปี และ ๘ ภาค
การศึกษา สําหรับหลักสูตร ๕ ปี  
    (๓) สอบได้จํานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม
ตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ แต้มระดับคะแนน 
    (๔) ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย 
    (๕) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักด์ิของนักศึกษาท่ีจะเสนออนุมัติให้ได้รับปริญญา  
  ๔๓.๓  เม่ือสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ  ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบและเสนอชื่อนักศึกษาท่ีจะ
สําเร็จการศึกษาต้องข้อ  ๔๓.๑  พร้อมรายละเอียดตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดต่อสาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย ตามลําดับ เพ่ือนําเสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 
  ๔๓.๔  นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามความ
ในข้อ ๔๓.๒  และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี 
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    (๑)  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้ังแต่ ๓.๕๐ ข้ึนไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง หรือมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ต้ังแต่ ๓.๒๕ ถึง ๓.๔๙ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
    (๒)  ไม่เคยได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ สัญลักษณ์ U ในรายวิชาใด 
    (๓)  ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
สาขาวิชานั้น โดยเริ่มนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนนักศึกษาท้ังนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษา 
    (๔)  สําหรับนักศึกษาท่ีย้ายสาขาวิชา ให้นับเวลาท่ีศึกษาในสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 
ซ่ึงเม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาสาขาวิชาใหม่ 
    (๕) สําหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนหรือเทียบโอนหน่วยกิตหรือได้รับการยกเว้นการ
เรียนโดยได้รับ สัญลักษณ์ CE, CP, CS, CT ต้องมีจํานวนการโอน หรือการเทียบโอนหน่วยกติ หรือการยกเว้นหน่วยกิตตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย รวมไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ ของจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
   (๖)  สําหรับหลักสูตรใดท่ีมีแผนการศึกษาต่างกัน  หรือหลักสูตรเพื่อปริญญาท่ีสอง 
นักศึกษาจะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
         ก.  มีการโอนหรือเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาในหลักสูตรให้เท่าเทียมกับหลักสูตร
ปกติ และการโอนหรือเทียบโอนนั้นนํามาเป็นหน่วยกิตสะสมเพ่ือสําเร็จการศึกษา  
         การโอนหรือเทียบโอนหรือยกเว้นหน่วยกิตตามวรรคข้างต้นเกินกว่า ร้อยละ ๒๐ ของ
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จะไม่มีสิทธ์ิได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม  
         ข.  ไม่เคยได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  F หรือ U 
         ค.  ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของ
สาขาวิชานั้นๆ  โดยเริ่มนับต้ังแต่ภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ท้ังนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษา  ท่ีได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
   (๗)  ไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษา เพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา 
 
 ข้อ ๔๔   การให้เกียรติบัตรแก่ผู้เรียนดี 
   ให้สํานักทะเบียนและประมวลผลเสนอชื่อนักศึกษาท่ีเรียนดี ต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับเกียรติบัตร
เรียนดีประจําปี  ตามเงื่อนไขต่อไปน้ี 
   ๔๔.๑ เกียรติบัตรเรียนดีโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดตลอดหลักสูตร 
      นักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับเกียรติบัตร จะต้องใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน
แผนการศึกษา โดยไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้พักการศึกษา ไม่เคยได้รับระดับคะแนนตัวอักษร   F   
หรือ  U   ในรายวิชาใด    และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดตลอดหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา     ท้ังนี้ต้องมี
คุณสมบัติไม่ขัดกับข้อ ๓๙.๑ 
   ๔๔.๒ เกียรติบัตรเรียนดีประจําปี 
      นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิได้รับเกยีรติบัตรเรียนดีประจําปี ต้องลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษา
ปกติในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต เว้นแต่ในปีการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนตามท่ีกําหนดไว้ใน
แผนการศึกษาของหลักสูตร ในแต่ละสาขาวิชา   ท้ังนี้ต้องไม่เคยได้รับระดับคะแนนตัวอักษร  F หรือ U ในปีการศึกษา
นั้น และมีระดับคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๕๐ ข้ึนไป 
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หมวด  ๑๐ 
บทเฉพาะกาล                                    

 
ข้อ ๔๕ ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยโยนกว่าด้วย “ระเบียบวิทยาลัยโยนกว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒” สําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
 
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘      

 
 

(นายเสริมสิน สมะลาภา) 
                                                นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเนชั่น 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) ประกอบมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเนชั่น ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือ
วันท่ี ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยโยนก ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   
บรรดาข้อบังคับ ระเบยีบ หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้ ให้ใช้
ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเนชั่น 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเนชั่น 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 “คณะ”   หมายถึง สว่นงานของมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบภารกิจในส่วนงานวิชาการและรับผิดชอบหลักสูตร 

“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะท่ีรับผิดชอบหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น 
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 “บัณฑิตศึกษา” หมายถึงการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเนชั่น 

“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน 
และได้แจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบแล้ว 

“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

“คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา” หมายถึง คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 “ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

  “สํานักงานบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

“ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศกึษา” หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น 

“อาจารย์ผู้สอน” หมายถึง อาจารย์ประจํา หรือ อาจารย์พิเศษท่ีทําหน้าท่ีสอนนักศึกษาและรับผิดชอบรายวิชา
ในหลักสูตร 

  “อาจารย์ประจํา” หมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยท่ีมีหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตร 

“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีทําหน้าท่ีสอนนักศึกษาและรับผิดชอบรายวิชา
ตามความเชี่ยวชาญของตน 

“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายถึง บุคลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดี ซ่ึงอาจ
เป็นบุคลากรท่ีไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  

ข้อ ๖ เพ่ือให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมี
อํานาจออกคําสั่ง ประกาศ หรือ หลักเกณฑ์เพ่ือกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ หรือสั่ง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้โดยท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

การดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และมิได้มีบังคับ
หรือระเบียบอ่ืนกําหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาพิจารณาเป็นกรณีไป ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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หมวด ๒ 
ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ ๗ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นระบบมาตรฐาน มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาใน
ระบบอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดก็ได้ 

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตร
ให้ชัดเจน รายละเอียดดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา การคิดค่าหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทํา
โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิ
ตระบบทวิภาค 

ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยนํามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็นระบบมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากล 

ข้อ ๘ ระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ อันได้แก่ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ โดยอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาท่ี ๒ ได้อีก ๑ ภาคการศึกษา 

ในภาคการศึกษาปกติหนึ่ง ๆ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนต้องมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๘ สัปดาห์ ท้ังนี้ ชั่วโมงเรียนของรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคฤดูร้อน
ต้องเท่ากับชั่วโมงเรียนท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๙ หน่วยท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา เรียกว่า “หน่วยกิต” การคิดค่าหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้สําหรับการศึกษา
ในแต่ละรายวิชานั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

๙.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ  ๑ หน่วยกิต 

๙.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๙.๓ การฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  ๑   
หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๙.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่
น้อยกว่า  ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๙.๕ การค้นคว้าอิสระ ท่ีใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค 

๙.๖ วิทยานิพนธ์ ท่ีใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิ
ตระบบทวิภาค 

 

ข้อ ๑๐ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอาจใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ 

การเขียนวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระให้ใช้ภาษาหลักท่ีใช้ในการจัดการศึกษา 

การกําหนดภาษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ต้องประกาศให้ผู้สมัครเข้าศึกษาทราบก่อนสมัคร 
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หมวด ๓ 
หลักสูตร 

 

ส่วนที่ ๑ หลักสูตรทีเ่ปิดสอน 

ข้อ ๑๑ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นดังต่อไปน้ี 

๑๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน และควรเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

๑๑ .๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็น
สากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัย
เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระรวมท้ังมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ส่วนที่ ๒ 
โครงสร้างหลกัสูตรและระยะเวลาการศึกษา 

ข้อ ๑๒ โครงสร้างของหลักสูตรเป็นดังต่อไปน้ี 

๑๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องมีจํานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 

๑๒.๒.๑ แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปน้ี 

แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มหาวิทยาลัยอาจ
กําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ท้ังนี้ต้องมีจํานวนหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

๑๒.๒.๒ แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้า
อิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตแต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

  สาขาวิชาท่ีเปิดสอนแผน ข ต้องมีแผน ก ให้นักศึกษาเลือกควบคู่กันไปด้วย  
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๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ชั้นสูง คือ 
๑๒.๓.๑ แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัย

อาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธ์ิ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังต่อไปน้ี 

แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

๑๒.๓.๒ แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี 

แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 

ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ดังต่อไปน้ี 

๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ๑ ภาค
การศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๖ ภาคการศึกษาปกติ 

๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ๓ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ 

๑๓.๓ หลักสูตรปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย ๔ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๑๖ ภาคการศึกษา
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ไม่เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท 

๑๓.๔ สําหรับนักศึกษาท่ีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยอาจผ่อนผันให้นักศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อได้คร้ังละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน ๒ คร้ัง 

นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได้ วิทยานิพนธ์ต้องมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด และมีความ
จําเป็นทางวิชาการ หรือ มีเหตุสุดวิสัย 

๑๓.๕ กรณีท่ีนักศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนด สําหรับนักศึกษา
ปริญญาเอกท่ีรับจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจได้รับพิจารณาให้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้ ส่วน
นักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้สําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาโท อาจแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ในหลักสูตรท่ีศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร 

การดําเนินการตามข้อ ๑๓.๔ และ ๑๓.๕ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
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หมวด ๔ 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๔ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

๑๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาโท  อาจารย์
ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

๑๔.๒ หลักสูตรปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๑๕ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๑๖ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็นอาจารย์ประจําเท่านั้น ส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจ
เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาจเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักก็ได้ ท้ังนี้ต้องเป็นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัย
เท่านั้น  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาจเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ โดยอาจเป็นบุคลากรประจําในมหาวิทยาลัย 
หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับใน
ระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกําหนด 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอย่างย่ิง เป็นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจ
แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทําหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ทําหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักได้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้คําปรึกษาการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาและจัดให้มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๒) รับผิดชอบและควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ท่ีสอบผ่านแล้ว
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
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(๓) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนวิธีการทาง

สถิติ รวมท้ังแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๔) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการแปลความหมายข้อมูลและผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การ
อภิปรายผล และการเขียนบทคัดย่อ ตลอดจนการใช้ภาษาและการเขียนรายงานผลการศึกษาท่ีถูกต้องเหมาะสมตาม
รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย 

(๕) ให้คําแนะนําและเป็นท่ีปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนวิทยานิพนธ์และการใช้ภาษา 

(๖) ติดตามการดําเนินงานวิจยัให้เป็นไปตามแผนงานและประเมินผลการทําวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา และต้อง
รายงานความก้าวหน้าและผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจนกว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ 

(๗) ให้ความเห็นชอบในการขอสอบวิทยานิพนธ์ 

(๘) ให้ความเห็นชอบในการสอบวดัคุณสมบัติ 

(๙) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และเข้าสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในความดูแล 

(๑๐) ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

ข้อ ๑๘ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีหน้าท่ีตามข้อ ๑๗ โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๙ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ข้อ ๒๐ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรืออาจมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วยก็ได้ 
อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

ข้อ ๒๑ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) พิจารณาความสามารถของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ความรอบรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหา กระบวนการทําวิจัย ตลอดจนระเบียบวิธีการทางสถิติ ความสามารถในการนําเสนอผลงานท้ังในด้านการพูดและ
การเขียน ตลอดจนปฏิภาณและไหวพริบในการตอบคําถาม 

(๒) พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเขียน การใช้เอกสาร อ้างอิงและการเขียนบทคัดย่อ 

(๓) ลงมติตัดสินผลการสอบ 
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ข้อ ๒๒ ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือ 
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔.๒ มหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณีไป ท้ังนี้โดย
ความเห็นของสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งต้ังนั้นด้วย 

ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิและศาสตราจารย์พิเศษให้ประเมินผลงานทางวิชาการให้เทียบเคียงได้กับผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนท่ีเทียบเคียงและยอมรับให้เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาวิชา 

ข้อ ๒๓ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้
ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้คณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษาอนุมัติให้อาจารย์ประจําในหลักสูตรนั้นเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมได้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่
เกิน ๑๐ คน 

ข้อ ๒๔ อาจารย์ประจํา ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

หากอาจารย์ประจําเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ ๓ คน 

ข้อ ๒๕ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าท่ียังไม่สําเร็จ
การศึกษาด้วย 

 

หมวด ๕ 
นักศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 
การรับเข้าเปน็นักศึกษา 

 

ข้อ ๒๖ ประเภทของนักศึกษาแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

 ๒๖.๑ นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยสมบูรณ์ หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลอง
ศึกษาตามเงื่อนไขท่ีสาขาวิชากําหนด  และเม่ือผ่านการประเมินผลจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรใน
สาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา 

 ๒๖.๒ นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยไม่ขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญา  

นักศึกษาวิสามัญจําแนกได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ผู้ร่วมฟังการบรรยาย นักศึกษาทําวิจัยและ นักศึกษาเรียน
ข้ามสถาบัน 

 

ข้อ ๒๗ ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๒๗.๑ ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
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๒๗.๒ ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ

ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

๒๗.๓ ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 

๒๗.๔ ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้น ๆ ดังต่อไปน้ี 

๒๗.๔.๑ ผู้เข้าศึกษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
๒๗.๔.๒ ผู้เข้าศึกษาแบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดคุณสมบัติอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้เพ่ิมเติมได้ 

 

ข้อ ๒๘  การรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาเป็นผู้อนุมัติการรับเข้าศึกษา 

ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๒๗ เข้าเป็นนักศึกษา
โดยมีการทดสอบซึ่งอาจเป็นการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษากําหนด 

กรณีท่ีผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครได้แสดงหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ ๓๐ การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา 

ผู้ท่ีได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาต้องรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตศึกษากําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ 

 

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 

 

ข้อ ๓๑ การลงทะเบียนเรียน แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  
๓๑.๑ การลงทะเบียนเรียนโดยนับหน่วยกิต 
๓๑.๒ การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
๓๑.๓ การลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการบรรยาย 
๓๑.๔ การลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๓๒ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน  ๑๕ 
หน่วยกิต สําหรับภาคฤดูร้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

การลงทะเบียนเรียนซ่ึงไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึงจะกระทําได้ก็ ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

ข้อ ๓๓ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต หรือ ลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังการบรรยายได้ก็
ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน และต้องชําระ
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ข้อ ๓๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีบรรจุอยู่ในแผนการศึกษาหรือเทียบเท่าในสถาบันอ่ืนเพ่ือ
นับเป็นวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาก็ได้ 

การลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๓๕ ในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาไม่มีรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียน หรือ มีผลการเรียนเป็น IP นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๓๖ นักศึกษาอาจขอเพ่ิม ขอลด หรือ ขอเพิกถอนรายวิชาได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

การขอลดและขอเพิกถอนรายวิชาต้องมีรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ันเหลอือยู่ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา 

ส่วนที่ ๓ 
การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 

ข้อ ๓๗ นักศึกษาสามารถขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ เทียบเท่าท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

(๒) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ี
ขอเทียบ 

ข้อ ๓๘ นักศึกษาอาจเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ หากเคยศึกษาและสอบผ่านรายวิชาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีเนื้อหารายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู่นั้น
โดยมีผลการศึกษาเป็น S หรือไม่ตํ่ากว่า B หรือเทียบเท่า 

รายวิชาท่ีนํามาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  ๕ ปี นับแต่ภาค
การศึกษาท่ีขอยกเว้น 

การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท้ังหมดในหลักสูตรท่ีกําลัง
ศึกษาอยู่โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการคน้คว้าอิสระ  
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ข้อ ๓๙ นักศึกษาอาจขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตเพ่ือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ หากรายวิชาในสาขาวิชาท่ี

กําลังศึกษาสามารถเทียบรายวิชาเทียบเท่ากับสาขาวิชาใหม่ได้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิตโดยมีผลการศึกษาเป็น S หรือไม่
ตํ่ากว่า B หรือเทียบเท่า 

รายวิชาท่ีนํามาเทียบวิชาเรียนและโอนหนว่ยกิตเพ่ือเปล่ียนสาขาวิชาได้ต้องเป็นรายวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 
๓ ปี นับแต่ภาคการศึกษาท่ีขอเปลี่ยนสาขาวิชาและต้องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 

การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท้ังหมดในหลักสูตรท่ีกําลัง
ศึกษาอยู่โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการคน้คว้าอิสระ  

 ข้อ ๔๐ นักศึกษาอาจขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
หรือ การเทียบประสบการณ์จากการทํางานได้ วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินให้สอดคล้องตามมาตรฐานและรูปแบบของ สกอ. กําหนด ท้ังนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

 ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ตํ่ากว่า B จึงจะให้จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้น 

การเทียบโอนรายวิชาให้กระทําได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท้ังหมดในหลักสูตรท่ีกําลัง
ศึกษาอยู่โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

ข้อ ๔๑ นักศึกษาท่ีขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ ปี
การศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรท่ีเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๔๒ การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ต้องกระทําภายในภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนโดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดให้มีการทดสอบความรู้เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการ
เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตก็ได้ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีท่ีมีการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต เม่ือนักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาอ่ืนท่ีไม่ได้
เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว ให้ถือว่าได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชา
ในหลักสูตรครบถ้วนตามจํานวนหน่วยกิตรายวิชารวมในหลักสูตรนั้นแล้ว เว้นแต่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดให้ศึกษารายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม 

ข้อ ๔๔ การแสดงผลการเรียนในใบแสดงผลการเรียนให้แยกรายวิชาท่ีได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วย
กิตไว้ต่างหาก โดยให้ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรายวิชาท่ีนํามาเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต และให้ระบุรายวิชาท่ี
ได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตพร้อมสัญลักษณ์คะแนน 

กรณีท่ีเป็นการเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการ
เทียบประสบการณ์จากการทํางาน ให้แสดงผลการเรียนดังต่อไปน้ี 

(๑) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized Tests) ให้บันทึก CS (Credits from 
Standardized Test) 

 (๒) หน่วยกิตท่ีได้จากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized Tests) ให้บันทึก CE 
(Credits from Examination) 
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(๓) หน่วยกิตท่ีได้จากการประเมินการศึกษาหรือการอบรมโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่มหาวิทยาลัย (Evaluation 

of Non-Sponsored Training) ให้บันทึกเป็น CT (Credits from Training) 

(๔) หน่วยกิตท่ีได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ให้บันทึกเป็น CP (Credits from Portfolio) 

รายวิชาท่ีได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจะไม่นํามาคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม 
 

ส่วนที่ ๔ 
การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

ข้อ ๔๕ นักศึกษาท่ีได้รับผลการประเมินตํ่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินเป็น U หรือ W ในรายวิชาบังคับ
ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซํ้าจนกว่าจะได้รับผลการประเมินเป็นสัญลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า C หรือได้รับผลการประเมินเป็น S 
มิฉะนั้นจะไม่สําเร็จการศึกษา 

ข้อ ๔๖ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีสอบได้ตํ่ากว่า B ได้ 

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซํ้าโดยเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคล้ายคลึงแทน
กันได้โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๔๗ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได้ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และต้องชําระค่าธรรมเนียมการศกึษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

การลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาใดจะกระทําได้เฉพาะในภาคการศึกษาท่ีเปิดรายวิชานั้นเป็นปกติเท่านั้น 

          ข้อ ๔๘  ผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีลงทะเบียนเรียนซํ้าให้แสดงสัญลักษณ์ท่ีให้เข้าใจถึงการลงทะเบียนเรียนซํ้า 

ในกรณีท่ีผลการเรียนใหม่ตํ่ากว่าผลการเรียนเดิม ให้คงใช้ผลการเรียนเดิม 

ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซํ้าหลายคร้ัง ให้ใช้ผลการเรียนท่ีมีแต้มระดับคะแนนสูงสุด 

ส่วนที่ ๕ 
สถานภาพนักศึกษา 

ข้อ ๔๙ สถานภาพนักศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

๔๙.๑ นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ 

๔๙.๒ นักศึกษาวิทยาทัณฑ์ คือ นักศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๓.๐๐ 

ข้อ ๕๐ นักศึกษาอาจขอลาการศึกษาได้โดยย่ืนคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยระบุเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการลาอย่างชัดเจน 

แม้ว่านักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้ลาระหว่างภาคการศึกษา  การลากิจและลาป่วย นักศึกษาจะมีสิทธิสอบก็
ต่อเม่ือนักศึกษามีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดในวิชานั้น 
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ข้อ ๕๑ นักศึกษาท่ีจะลาพักการศึกษาต้องเสียค่าธรรมเนียมการรักษาสถานสภาพนักศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

 นักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้วจะต้องลดหรือขอเพิกถอนรายวิชาเหล่านั้นท้ังหมดก่อนจึงจะมีสิทธ์ิ
ลาพักการศึกษา 

นักศึกษาท่ีไม่เคยลงทะเบียนเรียนหรือไม่มีหน่วยกิตสะสม จะขอลาพักการศึกษาติดต่อกัน  ๒  ภาคการศึกษา
ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๕๒ นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาจะต้อง ย่ืนคํา ร้องต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรโดยระบุเหตุผลในการขอลาออกอย่างชัดเจน 

เม่ือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบแล้วให้นําเร่ืองเสนอคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๕๓ นักศึกษาจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี 

(๑) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๒) ผลการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ ภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของแต่ละหลักสูตรนับจาก
วันท่ีนักศึกษาข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(๓) ย่ืนใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

(๔) ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย เป็นเวลาติดต่อกัน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีลงทะเบียนเรียน 

(๕) เป็นผู้กระทําผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอย่างร้ายแรงหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  
หรือกระทําผิดต่อระเบียบวินัยอย่างร้ายแรง 

(๖) เสียชีวิต   

การพ้นสถานสภาพการเป็นนักศึกษาตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาท่ีพ้นสถานสภาพการเป็นนักศึกษาตาม (๒) และ (๓) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

 

หมวด ๖ 
การสอนและการสอบ 

ส่วนที่ ๑ 
การสอนและการสอบรายวิชา 

ข้อ ๕๔ การจัดการเรียนการสอน และการกําหนดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรใน
แต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา 
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ข้อ ๕๕ การสอบรายวิชาเป็นการสอบเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความรู้ในรายวิชานั้นโดยอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือ

การวัดผลการศึกษาโดยวิธีอ่ืน ท้ังนี้ต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าต้ังแต่เร่ิมเปิดภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูร้อน 
นักศึกษาต้องสอบรายวิชาทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน เว้นแต่เป็นรายวิชาท่ีเป็นการลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วม

ฟัง หรือได้เพิกถอนรายวิชานั้นอย่างถูกต้อง หรือเป็นกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ ๕๖ นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาท้ังหมดของแต่ละรายวิชาจึงจะมีสิทธ์ิ
เข้าสอบในรายวิชานั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนให้เข้าสอบได้ 

ข้อ ๕๗ กาํหนดการสอบประจําภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

กําหนดการสอบระหว่างภาคการศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน  

ส่วนที่ ๒ 
การสอบประมวลความรู ้

ข้อ ๕๘ การสอบประมวลความรู้สําหรับหลักสูตรปริญญาโท (Comprehensive Examination) เป็นการ
ทดสอบความรู้ท่ีได้ศึกษาในหลักสูตร ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหา และความสามารถใน
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การสอบประมวลความรู้อาจเป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือ การสอบปากเปล่าตามท่ีคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้กําหนด 

ข้อ ๕๙ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้ท่ี
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายเป็นประธาน อาจารย์ผู้สอนท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มอบหมายอย่างน้อย ๒ คน เป็นกรรมการ และอาจมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก ๑ คนเป็นกรรมการก็ได้ 

         ให้สํานักงานบัณฑิตศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศรายชื่อคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้   

ข้อ ๖๐ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ภาคการศึกษาละ ๑ คร้ังโดยให้
ประกาศช่วงเวลาท่ีจะจัดสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศึกษาต้น 

ข้อ ๖๑ นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบประมวลความรู้ให้ย่ืนคําร้องต่อประธานประธานหลักสูตรและชําระ
ค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

นักศึกษาจะเข้าสอบประมวลความรู้ได้ก็ต่อเม่ือสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ โดยมีผลการประเมินรายวิชาบังคับไม่ตํ่ากว่า C 

ข้อ ๖๒ เม่ือได้ดําเนินการสอบประมวลความรู้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบประมวลความรู้รายงานผลการ
สอบต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ืออนุมัติผล
การสอบประมวลความรู้ 

ข้อ ๖๓ นักศึกษาท่ีเข้าสอบประมวลความรู้แล้วได้สัญลักษณ์ U อาจย่ืนคําร้องตามข้อ ๖๒ วรรคหนึ่งได้อีก ๒ คร้ัง  
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ส่วนที่ ๓ 
การสอบวัดคณุสมบัติ 

ข้อ ๖๔ การสอบวัดคุณสมบัติสําหรับหลักสูตรปริญญาเอก (Qualifying Examination) เป็นการสอบวัดความรู้
พ้ืนฐาน ทักษะเชิงวิเคราะห์ และศักยภาพของนักศึกษาในการทํางานวิจัยโดยอิสระ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพและความ
พร้อมของนักศึกษาท่ีจะศึกษาในระดับปริญญาเอก 

การสอบวัดคุณสมบัติให้กระทําโดยการสอบข้อเขียน และจะมีการสอบปากเปล่าด้วยหรือไม่ ก็ได้ 

การสอบวัดคุณสมบัติให้กระทําโดยคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ 
 
ข้อ ๖๕ คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คนโดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๕๙ โดยอนุโลม 

           ให้ให้สํานักงานบัณฑิตศึกษาโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศรายชื่อคณะกรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติ 

ข้อ ๖๖ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติภาคการศึกษาละ ๑ คร้ังโดยให้ประกาศ
ช่วงเวลาท่ีจะจัดสอบก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนปกติของภาคการศึกษาต้น 

ข้อ ๖๗ นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบวัดคุณสมบัติให้ย่ืนคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

นักศึกษาจะเข้าสอบวัดคุณสมบัติได้ต่อเม่ือได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไปแล้วไม่น้อย 50% ภายใต้ความ
เห็นชอบของอาจารย์ท่ี 

ข้อ ๖๘ เม่ือได้ดําเนินการสอบวัดคุณสมบัติแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติรายงานผลการสอบ
ต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ืออนุมัติผล
การสอบวัดคุณสมบัติ 

ข้อ ๖๙ นักศึกษาท่ีสอบวัดคุณสมบัติแล้วได้สัญลักษณ์ U อาจย่ืนคําร้องตามข้อ ๖๗ วรรคหนึ่งได้อีก ๑ คร้ัง 
ภายในภาคการศึกษาถัดไป เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่ามีเหตุอันจําเป็นและสมควรที่จะได้รับการผ่อน
ผัน อาจย่ืนคําร้องภายหลังกําหนดเวลาดังกล่าวได้  

หากผลปรากฎว่ายังได้รับสัญลักษณ์ U อีก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจเสนอคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนนักศึกษาไปเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 
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ส่วนที่ ๔ 
การสอบโครงร่างวิทยานพินธ ์

ข้อ ๗๐ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหา ระเบียบวิธีการวิจัย วิธีการและเทคนิคท่ีใช้ในการแก้ปัญหางานวิจัย 

 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรปริญญาเอกต้องมีการสอบความรู้พ้ืนฐานและความรู้เชิงลึกท่ีจําเป็นใน
การทําวิทยานิพนธ์เพ่ือให้แน่ใจว่านักศึกษามีความรู้ท่ีจําเป็นเพียงพอในการทํางานวิจัย 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กระทําโดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๑ ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ซ่ึงอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปน้ี 

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ ผู้ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายเป็น
ประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณีเช่นนี้ ให้นับเป็น  
๑ คน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย ๑ คน 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๙ วรรคสองโดยอนุโลม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มิได้ 

ข้อ ๗๒ ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) สอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ทําวิจัยและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

(๒) เสนอผลการสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ข้อ ๗๓ นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เห็นชอบแล้วแก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาเป็นการล่วงหน้าและต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

นักศึกษาต้องเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามหลักเกณฑ์และภายใน
กําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

 

ข้อ ๗๔ เม่ือได้ดําเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
รายงานผลการสอบต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ืออนุมัติผลการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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ข้อ ๗๕ นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

กําหนดและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๒ ปีการศึกษานับแต่ภาค

การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
(๒) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน ๓ ปีการศึกษานับแต่ภาค

การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอาจกําหนดให้
นักศึกษาต้องสอบและได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนกําหนดเวลาได้ 

นักศึกษาท่ีไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นสถานภาพการเป็น
นักศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันจําเป็นและสมควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาอาจขยายกําหนดเวลาต่อไปอีก ๑ ภาคการศึกษาได้ 

ข้อ ๗๖ เม่ือโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําประกาศหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ชื่อผู้ทําวิทยานิพนธ์ พร้อมท้ังรายชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ส่งให้
สํานักงานบัณฑิตศึกษาเผยแพร่ต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้กระทําได้เฉพาะในกรณีท่ี
มีเหตุผลและความจําเป็น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษาโดยลําดับ 

ส่วนที่ ๕ 
การสอบวิทยานิพนธ ์

ข้อ ๗๗ การสอบวิทยานิพนธ์เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ประกอบด้วยการตรวจ
อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ข้อ ๗๘ ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์โดยหลักสูตรปริญญาโทให้
มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน  หลักสูตรปริญญาเอกให้มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่
ไม่เกิน ๗ คน โดยต้องแต่งต้ังอาจารย์ประจําอย่างน้อย ๒ คนเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปน้ี 

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ ผู้ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายเป็นประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ในกรณีเช่นนี้ ให้นับเป็น ๑ คน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย ๑ คน 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ อาจมีการแต่งต้ังกรรมการให้มีจํานวนมากกว่า
ท่ีกําหนดไว้ก็ได้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์จะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มิได้ 
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ข้อ ๗๙ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีหน้าท่ีตรวจอ่านวิทยานิพนธ์ ประชุมปรึกษาระหว่างกรรมการในวัน

สอบวิทยานิพนธ์ และทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถามหรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมท้ังอนุมัติการปรับเปล่ียนหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อแนวทางการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติไว้กอ่นหน้านั้น 

ในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการสอบต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทราบด้วย 

ข้อ ๘๐ นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้ก็ต่อเม่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 
(๑) ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 

(๒) โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนวัน
สอบวิทยานิพนธ์ 

(๓) มีหลักฐานแสดงว่าได้ส่งบทความวิจัยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ให้วารสารทางวิชาการพิจารณาเพ่ือการ
ตีพิมพ์แล้ว หรือได้รับให้ไปเสนอผลงานต่อท่ีประชุมวิชาการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

ข้อ ๘๑ นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบวิทยานิพนธ์ให้ส่งร่างวิทยานิพนธ์ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นชอบ
แล้วแก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาเป็นการล่วงหน้าและต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๘๒ การสอบวิทยานิพนธ์ให้กระทําโดยเปิดเผย และบุคคลภายนอกอาจเข้ารับฟังได้ โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอกซ่ึงมีการเสนอผลงานวิจยัท่ีสามารถตรวจสอบได ้เว้นแต่มีความจําเป็นต้องพิทักษ์ข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของ
วิทยานิพนธ์ไว้เป็นความลับ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจสั่งเป็นอย่างอ่ืนได้ 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอํานาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้เข้าฟังถามหรือแสดงความเห็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ รวมท้ังการจํากัดเวลาการถาม และการควบคุมให้ดําเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

ข้อ ๘๓ ในวันสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ คน 
สําหรับหลักสูตรปริญญาโท และไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับหลักสูตรปริญญาเอกมาดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์จึงจะถือ
ว่าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ์  

นักศึกษาท่ีไม่มาสอบในวันสอบวิทยานิพนธ์ให้ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ เว้นแต่ไม่สามารถ
เข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัยโดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก่อนเวลาสอบวิทยานิพนธ์นั้น 

ข้อ ๘๔ เม่ือการสอบวิทยานิพนธ์สิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาและ
ประเมินผลการสอบเป็นการลับ 

การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง ยกเว้น
กรณีของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้นับรวมกันเป็นหนึ่งเสียง โดยให้ถือ
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผลการ
สอบวิทยานิพนธ์ไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจให้ผ่านโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่าท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนก็ได้ ท้ังนี้ 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนส่วนท่ีเหลือให้ครบถ้วนตามจํานวน    หน่วยกิตท่ีกําหนดต้ังแต่ภาคการศึกษาถัดไป 

ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องแจ้งผล
การสอบวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาให้ทราบด้วย 
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ข้อ ๘๕ การแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี  

๘๕.๑ ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไข ให้ระบุประเด็นหรือรายการท่ีต้องแก้ไข พร้อมท้ังมีการอธิบาย ชี้แจง
ให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ท้ังนี้ ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จและคณะกรรมการสอบให้ความเห็นชอบภายใน ๔๕ วันนับ
จากวันสอบ หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดดังกล่าวให้ถือว่าไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ แล้วให้
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รายงานผลข้ันสุดท้ายต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๘๕.๒ ในกรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่านโดย
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใน ๓ วันทําการถัด
จากวันสอบ 

ข้อ ๘๖ นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์มีสิทธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ คร้ัง และให้ขอสอบใหม่ภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผลการสอบ 

การขอสอบใหม่ให้เป็นไปตามข้อ ๘๑ โดยอนุโลม 

ข้อ ๘๗ รูปแบบของวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

ลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘๘ นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ และภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

ภายใต้บังคับความในข้อ ๙.๖ และ ข้อ ๑๓ นักศึกษาท่ีส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายหลังกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่งจะไม่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันและต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาถัดไป 

 

ส่วนที่ ๖ 
การสอบการคน้คว้าอิสระ 

ข้อ ๘๙ การสอบการค้นคว้าอิสระเป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาด้วยการตรวจ
อ่านและประเมินคุณภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีการสอบปากเปล่า และการประชุมพิจารณา
ผลงานโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

ข้อ ๙๐ ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระโดยให้มีกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน  

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอย่างน้อยต้องประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปน้ี 

(๑) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ ผู้ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมาย เป็น
ประธาน 

(๒) อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

(๓) อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย ๑ คน 

อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระจะทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมิได้ 
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ข้อ ๙๑ คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีหน้าท่ีตรวจอ่านรายงานการค้นคว้าอิสระ ประชุมปรึกษาระหว่าง

กรรมการในวันสอบการค้นคว้าอิสระ และทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถามหรือด้วยวิธีการใด ๆ รวมท้ังอนุมัติการ
ปรับเปลี่ยนหัวข้อการค้นคว้าอิสระซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อแนวทางการค้นคว้าอิสระท่ีได้ทําไว้แล้ว 

ในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ประธานคณะกรรมการสอบต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทราบด้วย 

ข้อ ๙๒ นักศึกษาจะสอบการค้นคว้าอิสระได้ก็ต่อเม่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร 

ข้อ ๙๓ นักศึกษาท่ีประสงค์จะสอบการค้นคว้าอิสระให้ส่งร่างรายงานการค้นคว้าอิสระซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระเห็นชอบแล้วแก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาเป็นการล่วงหน้าและต้องชําระค่าธรรมเนียมการสอบตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๙๔ ในวันสอบการค้นคว้าอิสระต้องมีจํานวนประธานและกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรวมกันไม่น้อยกว่า 
๓ คนมาดําเนินการสอบการค้นคว้าอิสระจึงจะถือว่าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ์  

นักศึกษาท่ีไม่มาสอบในวันสอบการค้นคว้าอิสระให้ถือว่าขาดสอบและไม่ผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระเว้นแต่
ไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัยโดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระก่อนเวลาสอบการ
ค้นคว้าอิสระนั้น 

 

ข้อ ๙๕ เม่ือการสอบการค้นคว้าอิสระสิ้นสุดลง ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาและประเมินผลการสอบเป็นการลับ 

การประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียง โดย
ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย เว้นแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรกําหนดวิธีการประเมินผล
การสอบการค้นคว้าอิสระไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบเป็นการล่วงหน้า 

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระอาจให้ผ่านโดยมีจํานวนหน่วยกิตน้อยกว่าท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนก็ได้ 
ท้ังนี้ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนส่วนท่ีเหลือให้ครบถ้วนตามจํานวน    หน่วยกิตท่ีกําหนดต้ังแต่ภาคการศึกษาถัดไป 

ให้ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องแจ้ง
ผลการสอบการค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาให้ทราบด้วย 

ข้อ ๙๖ การแจ้งผลการสอบการค้นคว้าอิสระให้ดําเนินการตามข้อ ๘๕ โดยอนุโลม 

ข้อ ๙๗ นักศึกษาท่ีไม่ผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระมีสิทธิสอบใหม่อีกไม่เกิน ๒ คร้ัง และให้ขอสอบใหม่ภายใน 
๓๐ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจง้ผลการสอบ 

การขอสอบใหม่ให้เป็นไปตามข้อ ๙๓ โดยอนุโลม 

ข้อ ๙๘ รูปแบบของรายงานการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์รายงานการค้นคว้าอิสระท่ีคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

ลิขสิทธ์ในรายงานการค้นคว้าอิสระเป็นของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๙๙ นักศึกษาต้องส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ให้แก่สํานักงานบัณฑิตศึกษาตามจํานวน วิธีการ 

และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

ภายใต้บังคับความในข้อ ๙.๕ และ ข้อ ๑๓ นักศึกษาท่ีส่งรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ภายหลัง
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งจะไม่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นและต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ
ในภาคการศึกษาถัดไปด้วย 

 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการศึกษา 

 

ส่วนที่ ๑ 
ระดับการประเมิน 

 

ข้อ ๑๐๐ การประเมินผลการศึกษาให้กระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาค 

ข้อ ๑๐๑ นักศึกษาท่ีทําการทุจริตในการสอบให้ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐๒ การประเมินรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนับหน่วยกิตให้กระทําเป็นสัญลักษณ์ซ่ึงมีความหมายและ
แต้มระดับคะแนนดังต่อไปน้ี 

 สัญลักษณ์  ความหมาย      แต้มระดับคะแนน 

       A   ดีเย่ียม (Excellent)    ๔.๐๐ 
    B+   ดีมาก (Very Good)   ๓.๕๐ 
    B   ดี  (Good)    ๓.๐๐ 
    C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)   ๒.๕๐ 
    C   พอใช้  (Fair)    ๒.๐๐ 
    D+   อ่อน   (Poor)    ๑.๕๐ 
    D   อ่อนมาก (Very Poor)   ๑.๐๐ 
    F   ตก (Fail)     ๐.๐๐ 

 

ข้อ ๑๐๓ การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตให้กระทําเป็นสัญลักษณ์ดังต่อไปน้ี 

S   ผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจ (Satisfactory) 
U   ผลการประเมินไม่เป็นท่ีน่าพอใจ (Unsatisfactory) 

 

ข้อ ๑๐๔ การประเมินผลวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระเป็นรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนับหน่วยกิตท่ี
ให้ใช้การประเมินผลตามข้อ ๑๐๓ โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๐๕ การประเมินผลรายวิชา อาจแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปน้ี 

V  การร่วมฟังการบรรยาย (Visitor) 

I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

P   การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุดและยังไม่มีการวัดผล (In-Progress) 

W   ถอนรายวิชา (Withdraw) 
 

ข้อ ๑๐๖ การให้สัญลักษณ์ตามข้อ ๑๐๒ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีต่อไปน้ี 

(๑) เม่ือมีการประเมินผลการศึกษารายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยนับหน่วยกิต 

(๒) เม่ือเปล่ียนจาก I โดยมีการประเมินผลภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียน 

(๓) เม่ือเปล่ียนจาก P  

 

ข้อ ๑๐๗ นอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๑๐๖ แล้ว สัญลักษณ์ F จะให้ได้ในกรณีต่อไปน้ี 

(๑) เม่ืออาจารย์ผู้สอนไม่อนุญาตให้สอบเนื่องจากมีเวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาท้ังหมดของ
รายวิชานั้นโดยไม่มีเหตุอันควร 

(๒) เม่ือนักศึกษาขาดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร 

(๓) เม่ือนักศึกษาเข้าสอบและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

(๔) เม่ือเปล่ียนจาก I ในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลการสอบ หรือ ผลงานภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

 (๕) นักศึกษากระทําการทุจริตในการสอบ ทําผิดข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือ ประกาศเกี่ยวกับการสอบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้โดยมติของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

ข้อ ๑๐๘ การให้สัญลักษณ์ S จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือผลการประเมินเป็นท่ีน่าพอใจในกรณีต่อไปน้ี 

(๑) เม่ือนักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

(๒) เม่ือนักศึกษาได้รับการประเมินให้ผ่านในการทําวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าอิสระ 

(๓) เม่ือนักศึกษาได้รับการประเมินผลให้ผ่านในการสอบวัดคุณสมบัติ 

(๔) เม่ือนักศึกษาได้รับการประเมินผลให้ผ่านในการสอบประมวลความรู้ 
 

ข้อ ๑๐๙ การให้สัญลักษณ์ U จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือผลการประเมินในกรณีต่าง ๆ ตามข้อ ๑๐๘ ไม่ผ่านหรือไม่
เป็นท่ีพอใจ 
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ข้อ ๑๑๐ การให้สัญลักษณ์ V จะกระทําได้ก็ต่อเม่ือนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังได้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) นักศึกษาได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก่อน และต้องชําระค่าลงทะเบียนเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๒) นักศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาท้ังหมดของรายวิชานั้น 

หากนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเพ่ือร่วมฟังไม่ได้ดําเนินการให้ไปตามหลักเกณฑ์จะไม่ปรากฎรายวิชานั้นในใบ
แสดงผลการเรียน 

ข้อ ๑๑๑ การให้สัญลักษณ์ I จะกระทําได้เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) นักศึกษาขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัยโดยได้ย่ืนคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยทันที และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาคําร้องประกอบกับความเห็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นแล้ว
เห็นสมควรได้ I 

(๒) นักศึกษาทํางานท่ีเป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผล
การศึกษาโดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและแจ้งให้คณบดีทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 

 

ข้อ ๑๑๒ การให้สัญลักษณ์ P จะกระทําได้เม่ือการวัดและประเมินผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ในรายวิชา
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

สัญลักษณ์ P จะถูกเปล่ียนเม่ือได้รับการวัดและประเมินผลแล้วในกําหนดเวลาไม่เกินวัน สุดท้ายของกําหนดการ
สอบไล่ประจําภาคการศึกษาภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติถัดไป  

หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว สัญลักษณ์   P จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ U 

ข้อ ๑๑๓ การให้สัญลักษณ์ W จะกระทําได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี 

(๑) นักศึกษาได้ถอนรายวิชานั้น 

(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาโดยถูกต้อง 

(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ันด้วยเหตุผลอ่ืนท่ีมิใช่เพราะเหตุท่ีกระทําผิดข้อบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศเก่ียวกับการสอบของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย 

(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติให้เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I ตามข้อ ๑๑๑ (๑) (๒) หรือ (๓) 
เป็น W หากปรากฏว่าการป่วยหรือเหตุสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุดภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปถัดจาก
การศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน 

(๖) นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยผิดระเบียบ เงื่อนไขหรือข้อกําหนดของหลักสูตร 

ข้อ ๑๑๔ การให้สัญลักษณ์ X จะกระทําได้เฉพาะในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลแล้ว แต่สํานักงานแต่สํานักงาน
ทะเบียนและประมวลผลยังไม่ได้รับรายงานการประเมินผลการศึกษาของรายวิชานั้นตามกําหนด 
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ส่วนที่ ๒ 

การคํานวณคะแนนเฉลี่ย 

ข้อ ๑๑๕  การคํานวณคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละรายให้กระทําเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ข้อ ๑๑๖  คะแนนเฉลี่ยมี ๒ ประเภท ซ่ึงคํานวณได้ดังต่อไปน้ี 

๑๑๖.๑  คะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับแต้มระดับคะแนนประจําสัญลักษณ์ท่ีนักศึกษาได้ในแต่ละรายวิชาทุก
คร้ังเป็นตัวต้ังแล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตคํานวณรายภาค 

๑๑๖.๒  คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาท่ีมีการคิดคํานวณโดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตคํานวณกับแต้มระดับคะแนนประจําสัญลักษณ์ท่ี
นักศึกษาได้ในแต่ละรายวิชาทุกคร้ังเป็นตัวต้ังแล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตสะสม 

ผลการศึกษาภาคฤดูร้อนให้นําไปรวมกับผลการศึกษาภาคการศึกษาภาคถัดไปท่ีนักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียน
เรียนและมีหน่วยกิตคํานวณรายภาคเพื่อจําแนกสภาพนักศึกษา 

ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า ๑ คร้ังให้ใช้ผลการเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด และนับ
จํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตรในวิชานั้นเพียงคร้ังเดียว 

 

หมวดที่ ๘ 

การสําเร็จการศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 
ผู้สาํเร็จการศกึษา 

ข้อ ๑๑๗ ผู้ท่ีจะมีสิทธ์ิขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาตามความในหมวดนี้ได้นั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาดังต่อไปน้ี 

๑๑๗.๑ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จํานวนหน่วยกิตท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ คะแนนหรือ
เทียบเท่า 

๑๑๗.๒ ปริญญาโท 

๑๑๗.๒.๑ นักศึกษา แผน  ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดย
คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งต้ังและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อท่ี
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 
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๑๑๗.๒.๒ นักศึกษา แผน  ก แบบ ก ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรโดยได้รับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปาก
เปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาแต่งต้ังและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการหรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

๑๑๗.๒.๓  นักศึกษา แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตรได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่า
กว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ / หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

๑๑๗.๒.๔  นักศึกษาแสดงหลักฐานการสอบผ่านภาษาต่างประเทศ หรือ แสดงหลักฐานการอบรม
ภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

๑๑๗.๓  ปริญญาเอก 

๑๑๗.๓.๑  นักศึกษา แบบ ๑  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ   (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ 
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์     หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

๑๑๗.๓.๒ นักศึกษา แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกําหนด ในหลักสูตรโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ตํ่ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน    หรือเทียบเท่าสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษาตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มี
สิทธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการซ่ึงจะต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์       
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ใน วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง  (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

ข้อ ๑๑๘   สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรซ่ึงกําหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้ดําเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่อยู่
ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาได้ใช้เวลาใน
การศึกษาครบตามระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาสามารถย่ืนคําร้องต่อประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือขอขยายเวลาการศึกษาได้คร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๒ คร้ัง 

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาผ่านคณบดีเพ่ืออนุมัติคําร้อง
ตามวรรคหนึ่ง 

 

 



 คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560  
                                                          

 

 

- 284 - 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน  Nation University     

 
ข้อ ๑๑๙  สําหรับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ภาษาต่างประเทศของ

นักศึกษาในหลักสูตรเดียวกันไม่จําเป็นต้องเป็นภาษาเดียวกัน 

ภาษาต่างประเทศในท่ีนี้หมายถึง ภาษาท่ีเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ือทําวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 

สําหรับหลักสูตรท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษ หากนักศึกษาชาวต่างประเทศทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระใน
เร่ืองเกี่ยวกับประเทศไทย ให้ถือว่าภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้ ยกเว้นกรณีท่ีนักศึกษาเป็นคนไทยต้องกําหนดให้
ใช้ภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

สําหรับหลักสูตรท่ีสอนเป็นภาษาไทยต้องกําหนดภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น 

ข้อ ๑๒๐  ผู้สําเร็จการศึกษาจะมีสิทธ์ิได้รับเกียรติบัตรเรียนดีก็ต่อเม่ือมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(๒)  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า ๓.๗๕ 

(๓)  ไม่มีรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ตํ่ากว่า B 

(๔)  ไม่มีรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ U 

(๕)  ไม่มีรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์ R 

 

ข้อ ๑๒๑ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติการสําเร็จการศึกษาและให้ถือวันท่ีได้รับอนุมัตินั้นเป็นวันสําเร็จ
การศึกษา 

 

ส่วนที่ ๒ 
การอนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญา 

ข้อ ๑๒๒  นักศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ย่ืนคําร้องแสดงความจํานงขอสําเร็จ
การศึกษาต่อสํานักงานบัณฑิตศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน  ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาน้ัน 

ข้อ ๑๒๓  นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยก็ต่อเม่ือมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

(๑)  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามบังคับความในหมวดท่ี ๘ ส่วนท่ี ๑ 

(๒)  ไม่ค้างชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 

(๓)  เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการดําเนินการทางวินัยนักศึกษา 

(๔)  ส่งวิทยานิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจัดทําตามรูปแบบและจํานวน
ท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษากําหนด 

ให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาอนุมัติรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๑๒๔  ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา 

การเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๑๒๕  ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเป็นและสมควร   มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้สําเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด
เข้ารับการประสาทปริญญาบัตรก็ได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๑๒๖   สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนประกาศนียบัตรหรือปริญญาซ่ึงได้อนุมัติแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้สําเร็จการศึกษาผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หรือผู้สําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรท่ีตนได้สําเร็จการศึกษา  

(๒)  ผู้สําเร็จการศึกษาผู้นั้นได้ทําการลอกเลียนงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระเพ่ือการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของผู้อ่ืน หรือมิได้กระทําด้วยตนเอง  

(๓)  ผู้สําเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระทําการอันเป็นท่ีเสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อศักด์ิศรีแห่ง
ปริญญาท่ีตนได้รับ    

การเพิกถอนประกาศนียบัตรหรือปริญญาให้มีผลต้ังแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติประกาศนีบัตรหรือ
ปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

 

มวดที่ ๙ 

         บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๒๗  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซ่ึงดํารงอยู่ในวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ให้
คงดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

  ประกาศ ณ  วันท่ี   ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

 

                   

                              (นายเสริมสิน สมะลาภา) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยเนชั่น 
ว่าด้วยวินัยนกัศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา  ๓๔(๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. ๒๕๔๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเนชั่น ในคราวประชุมท่ี ๓/๒๕๕๘   เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘จึงเห็นสมควรตราระเบียบ
มหาวิทยาลัยเนชั่นว่าด้วย วินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไว้ดังนี้ 
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๘”  

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป  

 ข้อ ๓  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศของมหาวิทยาลัย อย่าง
เคร่งครัด 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกระเบียบ วิทยาลัยโยนกว่าด้วยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ  พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้ระเบียบนี้
แทน   
 บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ ๕  ในข้อบังคับนี้  
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า    มหาวิทยาลัยเนชั่น  
  “อธิการบดี”   หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น  
  “นักศึกษา”   หมายความว่า   นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น  
  “อาจารย์ท่ีปรึกษา”  หมายความว่า   คณาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่นท่ีได้รับ 
       มอบหมายให้เป็นท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
  “อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก”   หมายความว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยเนชั่นท่ีได้รับแต่งต้ังหรือ  
       มอบหมายควบคุมดูแลหอพักนักศึกษา 
         

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษา โดยการเสนอของฝ่ายกิจการนักศึกษา และให้
มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  ๖.๑  สนับสนุนส่งเสริมให้คําแนะนํา  ควบคุมดูแลความเรียบร้อย  เพ่ือให้นักศึกษาประพฤติและ
ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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  ๖.๒  ประสานงานและร่วมมือกับคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา  อาจารย์ท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีให้การ
กํากับดูแลให้คําแนะนําและติดตามการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
  ๖.๓   ลงโทษนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และเสนอลงโทษนักศึกษาท่ีกระทํา
ความผิดต่างๆ  ซ่ึงไม่อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการกิจการนักศึกษาต่ออธิการบดี 
  ๖.๔   เสนอความเห็นท่ีเป็นแนวทางในการควบคุมดูแลในการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษา 
  ๖.๕   ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนามอบหมาย 
 

วินัยนักศึกษา 
 

 ข้อ ๗  นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๘  ในการเข้าชั้นเรียน และหรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบว่าด้วยการ
แต่งกายนักศึกษาและให้เหมาะสมในลักษณะของสุภาพชน 

 ข้อ ๙  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองและเคารพในสิทธิและ
หน้าท่ีของบุคคลอ่ืน มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงามไม่ปฏิบัติตนในทางท่ีนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงและ
เกียรติคุณ ท้ังของตนเองและของมหาวิทยาลัย การกระทําท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือเป็นภัยต่อสังคม ถือเป็น
การกระทําผิดวินัยร้ายแรง 

 ข้อ ๑๐  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซ่ึงความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือก่อการทะเลาะวิวาทใน
ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมท้ังสถาบันอ่ืน และบุคคลท่ัวไป การก่อความไม่สงบ การก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท หรือการแสดงพฤติกรรมในลักษณะ นักเลง อันธพาล ผู้มีอิทธิพล โดยพกพา แสดง หรือใช้อาวุธ ถือเป็นการกระทํา
ผิดวินัยร้ายแรง 

 ข้อ ๑๑  นักศึกษาต้องรักษาชื่อเสียง และเกียรติศักด์ิของตน มิให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่สุจริต หรือไม่กระทําการใด 
ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วกรณีดังต่อไปน้ี   
  ๑๑.๑  ทุจริตในการศึกษาหรือการสอบ  
  ๑๑.๒  ประพฤติผิด หรือประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาว  
  ๑๑.๓  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีหนี้สินรุงรัง  
  ๑๑.๔  ประพฤติตนหมกมุ่นในการพนัน หรืออบายมุข   
  ๑๑.๕  เสพสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ และก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืน 
  ๑๑.๖  กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ประโยชน์ และความเป็นปกติสุขของส่วนรวมได้รับ
ความเสียหาย     
  ๑๑.๗  กระทําความผิดอาญา อันทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง และเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
  ๑๑.๘  ประพฤติตนในลักษณะท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อเกียรติ  ศักด์ิศรีของความเป็นนักศึกษาหรือเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการศึกษา 
  ๑๑.๙  เสพสุรา หรือของมึนเมาภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีได้ตักเตือนแล้ว เป็น
เหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเองหรือแก่ส่วนรวม 
  ๑๑.๑๐  ลักทรัพย์  
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 ๑๑.๑๑  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทถึงข้ันชกต่อยหรือทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน 
  ๑๑.๑๒  ก่อกวนความสงบเรียบร้อยในบริเวณมหาวิทยาลัย ส่งเสียงดังหรือตะโกนส่งเสียงดังด้วย
ถ้อยคําไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม หรือขับข่ีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ โดยเร่งเคร่ืองยนต์ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนท้ังเวลา
ปกติและยามวิกาล 
  ๑๑.๑๓  ครอบครองอาวุธร้ายแรงโดยสภาพ เช่น มีด ดาบ ปืน ตลอดจนอาวุธท่ีใช้ในราชการ
สงครามและวัตถุระเบิด 
  ๑๑.๑๔  บุกรุกเข้าไปในท่ีพักอาศัย หรือท่ีรโหฐานอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน ซ่ึงอยู่โดยปกติสุข  
  ๑๑.๑๕   กระทําการด้วยประการใด ๆ อันมีลักษณะก่อให้เกิดทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ หรือยุยงส่งเสริม  
  ๑๑.๑๖   ทําให้เสียหาย ทําลาย ทําให้เสื่อมค่า หรือทําให้ไร้ประโยชน์ ซ่ึงทรัพย์ของผู้อ่ืนหรือของ
ส่วนราชการ 
  ๑๑.๑๗  นัดชุมนุม ปลกุระดม เพ่ือท่ีจะให้มีการกระทําผิดความตามข้อ ๑๑.๑๑ ถึงข้อ ๑๑.๑๖ 
  ๑๑.๑๘   มียาเสพติดไว้ในครอบครอง 

 ข้อ ๑๒  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนต่อคณาจารย์ รวมท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยความสุภาพ 
อ่อนโยน ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเด่ือง ลบหลู่ หรือแสดงพฤติกรรมใดๆ  อันเป็นการดูหม่ิน หรือหม่ินประมาท 
หรือแสดงพฤติกรรมท่ีไม่สมควรประการอ่ืนๆ 
  

บทลงโทษ 

 ข้อ ๑๓  นักศึกษากระทําผิดระเบียบวินัย  อาจจะถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
  ๑๓.๑   ตักเตือน  ตําหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๑๓.๒   ตัดคะแนนความประพฤติ 
  ๑๓.๓   ให้นักศึกษาและผู้ปกครองทําทัณฑ์บนไว้ 
  ๑๓.๔   พักการศึกษา  ๑  ภาคการศึกษา  หรือ  ๒  ภาคการศึกษาติดต่อกัน  
  ๑๓.๕   ให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๑๔ อํานาจและขั้นตอนการลงโทษ 
  ๑๔.๑   มหาวิทยาลัยกําหนดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาไว้คนละ  ๑๐๐  คะแนน  ตลอด
ระยะเวลาท่ีมีสภาพเป็นนักศึกษา 
  ๑๔.๒  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจํา  และอาจารย์พิเศษ  หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย มีอํานาจลงโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบวินัยตามข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๒ ได้  ท้ังนี้  สั่งลงโทษตัดคะแนน ความ
ประพฤติได้ไม่ ตํ่ากว่า คร้ังละ ๕ คะแนน แต่จะเป็นจํานวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจสั่งตัดคะแนนความ
ประพฤติของนักศึกษา 
  ๑๔.๓   การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินคร้ังละ  ๕  คะแนน  และการลงโทษตามข้อ  ๙ ถึง
ข้อ ๑๒   ให้นําเสนอคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณานําเสนออธิการบดี 
  ๑๔.๔  การลงโทษตามข้อ  ๑๑ จะต้องทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  ลงนามโดยอธิการบดี 
  ๑๔.๕   นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายคร้ังรวมกันเกินกว่า  ๔๐  คะแนน  แต่ไม่เกิน 
๖๐  คะแนน  ต้องถูกลงโทษพักการศึกษามีกําหนด  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 
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  ๑๔.๖   นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายคร้ัง  รวมกันเกินกว่า ๖๐  คะแนน  แต่ไม่เกิน 
๘๐  คะแนน  ต้องถูกลงโทษพักการศึกษามีกําหนด  ๒  ภาคการศึกษาปกติ 
   ๑๔.๗   นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายคร้ัง  รวมกันเกินกว่า ๘๐  คะแนน  แต่ไม่เกิน 
๙๙  คะแนน  ต้องถูกลงโทษพักการศึกษามีกําหนด  ๔  ภาคการศึกษาปกติ 
   ๑๔.๘   นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนครบ  ๑๐๐  คะแนนจะต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

 ข้อ ๑๕   นักศึกษาท่ีกระทําความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปน้ี  มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้พ้นสภาพนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๑   แสดงออกต่อสาธารณชนในลักษณะท่ีเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๒   ก่อการทะเลาะวิวาท  หรือใช้กําลังทําร้ายร่างกายกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันหรือกับ
บุคคลภายนอก 
  ๑๕.๓   ไม่เคารพเชื่อฟัง  หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 
  ๑๕.๔  กระทําความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอ่ืน 
  ๑๕.๕   ประพฤติตนในด้านชู้สาว  เป็นท่ีเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๖   ถูกศาลพิพากษาลงโทษถึงท่ีสุดให้จําคุก  ซ่ึงไม่ใช่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันเกิดจาก
ความประมาท  ยกเว้นกรณีศาลลดหย่อนโทษให้เป็นรอลงอาญา 
  ๑๕.๗ ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอ่ืน 
  ๑๕.๘   ประพฤติเป็นพาลเกเร  เล่นการพนัน  พกพาอาวุธ  เสพของมึนเมา  หรือยาเสพติดมาก่อน
หรือในขณะอยู่ในเขตมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๙   เสพ  มีเพ่ือเสพ มีไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เพ่ือจําหน่ายซ่ึงยาเสพติดประเภท ๑ 

 ข้อ ๑๖   นักศึกษาผู้ใด  ถูกให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หากประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษา ให้
ย่ืนคําร้องต่ออธิการบดี โดยมีหนังสือรับรองจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองว่าจะควบคุมดูแลความประพฤติให้อยู่ใน
ระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดต่อไป การย่ืนคําร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามข้อนี้  จะกระทําได้ต่อเม่ือพ้น
กาํหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  นับแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา  และการพิจารณาให้คืนสภาพนักศึกษา
ได้หรือไม่  ให้เป็นอํานาจของอธิการบดี 

 ข้อ ๑๗   การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง  หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากการกําหนดไว้ในระเบียบนี้จะ
กระทําได้เม่ือมีเหตุผลสมควรหรือจําเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ข้อ ๑๘   ให้คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังซ่ึงประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ฝ่ายวินัยนักศึกษา คณบดีหรือรองคณบดีท่ี
ได้รับมอบหมาย อาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก  มีอํานาจหน้าท่ีสอดส่อง ดูแล สังเกตการณ์ และขจัด
เหตุท่ีอาจก่อให้เกิดการกระทําผิดวินัย   ตามควรแก่กรณี 

 ข้อ ๑๙   เม่ือปรากฏว่ามีนักศึกษากระทําผิดวินัย ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา ผู้นั้น อาจารย์ท่ีปรึกษา
หอพักกรณีท่ีนักศึกษาผู้นั้นพักอยู่หอพักมหาวิทยาลัย และคณบดีท่ีนักศึกษาผู้นั้นศึกษาอยู่หรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมายทํา
การรวบรวม และสรุปข้อเท็จจริง รวมท้ังพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วรายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบโดยเร็ว 
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 ข้อ ๒๐  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง กําหนด แนวทาง
ปฏิบัติ  เพ่ือให้การพิจารณาดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 

              (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 
               นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยเนชั่น  
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา  ๓๔(๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยเนชั่น ในคราวประชุมท่ี ๓/๒๕๕๘   เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘จึง เห็นสมควรตราระเบียบ
มหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยโยนก ว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  เคร่ืองแต่งกายนักศกึษาชาย 
          เคร่ืองแต่งกายประกอบด้วย กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า สีดํา เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลาย
ใดๆ ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยสีน้ําเงิน ชายเสื้อต้องไว้ในกางเกงตลอดเวลา สายเข็มขัดหนังสีดําหรือสีน้ําตาล  ติดหัว
เข็มขัดท่ีมีเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัย ตามแบบและขนาดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา 

 ข้อ ๕  เคร่ืองแต่งกายนักศึกษาหญิง 

  ๕.๑.  นักศึกษาชั้นปีท่ี  ๑ 
   เคร่ืองแต่งกายประกอบด้วย กระโปรงทรงสุภาพสีกรมท่า สีดํา ไม่มีลวดลาย เสื้อสีขาวคอ
เชิ้ตแขนสั้น  แนวสาบอกไม่มีกระเป๋า  ติดกระดุมโลหะเงินปั้มเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย ๔ ดุม  ชายเสื้อต้องไว้ใน
กระโปรงตลอดเวลา  ติดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยท่ีกลางอกเสื้อด้านซ้าย  สายเข็มขัดหนังสีดําหรือสีน้ําตาล  ติดหัวเข็ม
ขัดท่ีมีเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยตามแบบและขนาดท่ี มหาวิทยาลัยกําหนด  รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้าสีขาว 
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  ๕.๒    นักศึกษาหญิงต้ังแต่ชั้นปีท่ี ๒ ข้ึนไป 

            เคร่ืองแต่งกายประกอบด้วย  กระโปรงทรงสุภาพสีกรมท่า  สีดํา ไม่มีลวดลาย เสื้อสีขาว
คอเชิ้ตแขนสั้น แนวสาบอกไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมโลหะเงินปั้มเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย ๔ ดุม  ชายเสื้อต้องไว้ใน
กระโปรงตลอดเวลา  ติดเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยกลางอกเสื้อ ด้านซ้าย  สายเข็มขัดหนังสีดําหรือสีน้ําตาล ติดหัวเข็มขัด
ท่ีมีเคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยตามแบบและขนาดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดรองเท้าคัชชูหนังหุ้มสีดํา ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว      
       

  ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง  กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ  เพ่ือให้มีการพิจารณาดําเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย  และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 

 
             (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 
               นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยเนชั่น 
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความเหมาะสมในการดําเนินงานด้านกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการบริการกิจการนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔(๒) ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยเน
ชั่น  ในคราวประชุมท่ี ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘   จึงเห็นสมควรตราระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วย
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นไว้ดังต่อไปน้ี  
 

 หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ.
๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
                  ให้ยกเลิกระเบียบ วิทยาลัยโยนก ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนก พ.ศ.๒๕๓๑ และให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน  
                   บรรดาระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”      หมายถึง  มหาวิทยาลัยเนชั่น                                            
 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเนชั่น 
 “อาจารย์”     หมายถึง  อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ 
 “นักศึกษา”   หมายถึง  ผู้ท่ีข้ึนทะเบียนนักศึกษา  

“คณะวิชา” หมายถึง  คณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยเนชั่น 
 “สโมสร” หมายถึง  สโมสรนักศึกษา 
  “ชมรมคณะวิชา” หมายถึง  ชมรมของคณะท่ีเปิดการเรียนการสอน  
                   “ชมรมท่ัวไป”          หมายถึง  ชมรมตามความชอบความถนัด และความสนใจ  
 “ชั้นปีของนักศึกษา”  หมายถึง  ระยะเวลาของนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนชั่น 
    โดยนับปีท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาปีแรกเป็นปีท่ีหนึ่ง  
                                                                   นักศึกษาท่ีได้ศึกษาเกนิกว่า ๔ ปี ให้ถือว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
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หมวดที่  ๒ 

สโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป 
 

 ข้อ ๔  สโมสร นี้ใช้ชื่อว่า “สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น” มีชื่อย่อว่า ส.ม.น.ช. เรียกเป็นภาษาอังกฤษ
ว่า “Nation University Student Club” มีชื่อย่อว่า NTSC.   
๔.๑  ชมรมคณะวิชา นี้ใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการนักศึกษาคณะ................. ใช้อักษรย่อว่า “กก. ตามด้วยอักษรย่อของแต่
ละคณะวิชา”  
 

           ข้อ ๕  เคร่ืองหมายสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ภายในวงกลม  มี
ชื่อ “สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น” กํากับอยู่  และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให้มีเคร่ืองหมาย/ตรา
สัญลักษณ์ บนเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษา  
 ๕.๑ เคร่ืองหมายชมรมคณะวิชา เป็นรูปตราสัญลักษณ์ของคณะวิชา อยู่ภายในวงกลม 
                         มีชื่อ“ชมรมนักศึกษาคณะวิชา..............มหาวิทยาลัยเนชั่น” กํากับอยู่   
 ๕.๒ เคร่ืองหมายชมรมท่ัวไป เป็นรูปตราสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะของชมรมนั้นๆ  
 

 ข้อ ๖   สโมสรนักศึกษา ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป ต้ังอยู่ในมหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

หมวดที่ ๓ 
วัตถุประสงค ์

 

 ข้อ ๗  เป็นศูนย์กลางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นสื่อกลางในการติดต่อ
ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๗.๑ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
  ๗.๒ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเร่ิม  และกล้าแสดงออก 
  ๗.๓ ปลูกฝังทัศนคติท่ีดีและคุณธรรมแก่นักศึกษา 
  ๗.๔ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาการ วิธีการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และความ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจในการประกอบกิจกรรม 
  ๗.๕ ปลูกฝังและดํารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  และเอกลักษณ์ประจําชาติ 
  ๗.๖ พัฒนาบุคลกิภาพและเสริมสร้างพลานามัยแก่นักศึกษา 
  ๗.๗ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๔ 
สมาชิกภาพ 

 ข้อ ๘   นักศึกษาท้ังหมดเป็นสมาชิกของสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะท้ังหมดเป็นสมาชิกของชมรมคณะวิชา 
และสมาชิกชมรมทั่วไปเป็นไปตามบัญญัติในหมวด ๗ 
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 ข้อ ๙  สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
  ๙.๑ เข้าร่วมในกิจกรรมและใช้บริการต่าง ๆ ซ่ึงสโมสร ชมรมคณะวิชาในแต่ละคณะและชมรม ท่ัวไป
จัดให้มี 
  ๙.๒ เสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและเพ่ือความเจริญก้าวหน้า ภายใต้
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ๙.๓ เลือกต้ังกรรมการบริหาร   
  ๙.๔ สมัครหรือรับการเลือกให้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร  
  ๙.๕ มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับสโมสร ชมรมคณะวิชาในแต่ละคณะ และชมรมท่ัวไป  ในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ 
  

หมวดที่ ๕ 
คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา 

  

 ข้อ ๑๐  คณะกรรมการสโมสร ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไม่เกิน  ๑๐  คน  โดยมีตําแหน่งดังต่อไปน้ี 
๑๐.๑  นายกสโมสร 
๑๐.๒  อุปนายกสโมสรนักศึกษา 
๑๐.๓  เลขานุการ 
๑๐.๔  เหรัญญิก 
๑๐.๕  ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๐.๖  ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬา 
๑๐.๗  ประธานอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ 
๑๐.๘  ประธานอนุกรรมการฝ่ายศิลปะ และวัฒนธรรม 
๑๐.๙  ประธานอนุกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุน 

            ๑๐.๑๐ ประธานอนุกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ์  
 

 ข้อ ๑๑ คณะกรรมการชมรมคณะวิชา  ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวนไม่เกิน  ๑๐  คน   โดยมีตําแหน่ง
ดังต่อไปน้ี 

๑๑.๑  ประธาน 
๑๑.๒  รองประธาน  
๑๑.๓  เลขานุการ 
๑๑.๔  เหรัญญิก 
๑๑.๕  ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ 
๑๑.๖  ประธานกรรมการฝ่ายกีฬา 
๑๑.๗  ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและบาํเพ็ญประโยชน์ 
๑๑.๘  ประธานกรรมการฝ่ายศิลปะ และวัฒนธรรม 
๑๑.๙  ประธานกรรมการฝ่ายรณรงคห์าทุน 
๑๑.๑๐ ประธานกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ์ 
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 ข้อ ๑๒  คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายวิชาการ 
  ๑๓.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายวิชาการ และอนุกรรมการ/กรรมการ ไม่เกิน  5 คน 
ซ่ึงประธานอนุกรรมการ/ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการเป็นผู้คัดเลือก 
 

 ข้อ ๑๔  คณะอนุกรมการ/คณะกรรมการฝ่ายกีฬา  ประกอบด้วย 
  ๑๔.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายกีฬา                                                                                   
  ๑๔.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายกีฬา และอนุกรรมการ/กรรมการ ไม่เกิน  5 คน  ซ่ึง
ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายกีฬาเป็นผู้คัดเลือก 
 

 ข้อ ๑๕  คณะอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคม และบําเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 
  ๑๕.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์                                          
  ๑๕.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและบาํเพ็ญประโยชน์ และอนุกรรมการ/
กรรมการ ไม่เกิน  5 คน ซ่ึงประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและบาํเพ็ญประโยชน์  เป็นผู้คัดเลือก 
 

 ข้อ ๑๖  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  ๑๖.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม 
             ๑๖.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และอนุกรรมการ/กรรมการ
ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ไม่เกิน  5 คน ซ่ึงประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้คัดเลือก 
 

        ข้อ ๑๗  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายรณรงค์หาทุนประกอบด้วย 
               ๑๗.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายรณรงค์หาทุน 
               ๑๗.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายรณรงค์หาทุน และอนุกรรมการ/กรรมการ ไม่เกิน  
5 คน ซ่ึงประธานฝ่ายรณรงค์หาทุน  เป็นผู้คัดเลือก 
 

          ข้อ ๑๘  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ์ 
  ๑๘.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และปฏิคม 
               ๑๘.๒  รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และ 
                             ประชาสัมพันธ์ และ อนุกรรมการ/กรรมการ ไม่เกิน 5 คน ซ่ึงประธานฝ่ายนักศึกษา 
                             สัมพันธ์พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม  และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้คัดเลือก 
               

หมวดที่  ๖ 
สิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสร และคณะกรรมการชมรมคณะวิชา 

 

 ข้อ ๑๙ คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบร่วมกัน  ดังนี้   
  ๑๙.๑ บริหารกิจการท้ังปวงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามระเบียบนี้  ร่วมมือประสานงาน  
ควบคุม  และให้ความสะดวกในการดําเนินงานกิจกรรมของสโมสร และ ชมรมคณะวิชา     
  ๑๙.๒ กําหนดนโยบายจัดทําแผนงาน  โครงการและงบประมาณประจําปีการศึกษาของสโมสรและ
ชมรมคณะวิชาเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  ๑๙.๓ ร่วมประชุมชี้แจงต่อมหาวิทยาลัยทุกคร้ังท่ีมีการเรียกประชุม 
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 ข้อ ๒๐ หน้าท่ีของคณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา    
             ๒๐.๑  นายกสโมสรและประธานชมรมคณะวิชา 

๑. เป็นผู้แทนนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของสโมสร/ชมรม คณะวิชา 
๒. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา    
๓. เป็นผู้เสนอขออนุมัติโครงการดําเนินงาน และงบประมาณของคณะกรรมการสโมสร/ 

ชมรมคณะวิชา  
๔. รับผิดชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา ซ่ึงได้อนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
๕. เป็นผู้เสนอให้อธิการแต่งต้ัง หรือถอดถอนกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา  

             ๒๐.๒  อุปนายกสโมสรและรองประธานชมรมคณะวิชา  
 ๑. ดําเนินงานตามที่นายกสโมสรและประธานชมรมคณะวิชา มอบหมาย 
 ๒. ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสรและประธาน  ในกรณีท่ีนายกสโมสรและประธานไม่สามารถ                     

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
  ๒๐.๓  เลขานุการ 

๑. โต้ตอบหนังสือ 
๒. จัดทํางบประมาณของฝ่าย 
๓. รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณเสนอมหาวิทยาลัย 
๔. จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
๕. บันทึกและทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ และแจ้งให้อาจารย์ปรึกษาทราบ ก่อนมี

การประชุมคร้ังต่อไปอย่างน้อย  ๓  วัน   
๖. ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

            ๒๐.๔  เหรัญญิก 
 ๑. ควบคุมการรับจ่ายเงินทุกประเภท  ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ๒. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพ่ือการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละคร้ัง  
 ๓. จัดทํางบประมาณ 
 ๔. ส่งมอบบัญชีการเงินท้ังหมด ให้กับคณะกรรมการชุดต่อไปในกรณีท่ีพ้นตําแหน่ง 
                                ๕. ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒๐.๕  ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ์ 
 ด้านพัสดุ 
 ๑. จัดทําบัญชีรายการพัสดุต่างๆ  
                               ๒. จัดทําบัญชีชมรมและควบคุมทะเบียนชมรม ให้เป็นไปตามระเบียบ  
                                ๓. รับผิดชอบและประสานงานด้านวารสารทุกประเภท 
 ๔. จัดซ้ือพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ๕. ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 
 ๖. จัดทํางบประมาณของฝ่าย    
 ๗. จัดหาทุนอุดหนุนเพ่ิมเติมสําหรับวารสารที่พิมพ์เผยแพร่และประสานงานกับฝ่ายรณรงค์หาทุน 
 ๘. ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ด้านการประชาสมัพันธ์ 

๑. รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและการดําเนินงาน  ตลอดจนกิจกรรมและระเบียบ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกทราบ 

๒. รับผิดชอบงานด้านศิลปกรรม การออกแบบ การสร้างสรรค์งาน ของสโมสร 
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
 

ด้านสวัสดิการทุกประเภท   
 

ด้านงานรับรองและบริการงาน 
ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ข้อ ๒๑  ให้ประธานอนุกรรมการและประธานกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ มีหน้าท่ีดังนี้ 
  ๒๑.๑  เป็นกรรมการสโมสร และกรรมการชมรมวิชาคณะ โดยตําแหน่ง  
  ๒๑.๒  รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณท้ังปีของชมรมต่างๆ ในฝ่ายนั้นๆ เพ่ือเสนอ 
ต่อคณะกรรมการสโมสร                                           
  ๒๑.๓  รับผิดชอบการดําเนินงานของชมรมต่างๆ ในฝ่ายนั้นๆ 
 

หมวดที่  ๗ 
การจังต้ังชมรมทั่วไป และสทิธิและหนา้ที ่

 

 ข้อ ๒๒  ชมรมท่ัวไปของนักศึกษาต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันมีลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อสังคม 
และต่อมหาวิทยาลัย  และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะ หรือตามท่ีอธิการเห็นสมควร  
 

 ข้อ ๒๓  ชมรมท่ัวไป ท่ีจัดต้ังข้ึนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะและ
จะต้องมีระเบียบของชมรม ซ่ึงไม่ขัดกับระเบียบนี้  
 

 ข้อ ๒๔  ในการขอจัดต้ังชมรมทั่วไป จะต้อง 
                  ๒๔.๑  มีจํานวนนักศึกษาผู้ขอ ไม่น้อยกว่า ๕ คน  ลงชื่อกันย่ืนคําร้องขอ 
                 ๒๔.๒  มีกิจกรรมท่ีไม่ซํ้าซ้อนกับกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชมรมคณะวิชา ท่ีมีอยู่แล้ว 
                  ๒๔.๓  เปิดรับสมัครสมาชิกทุกคณะ โดยไม่จํากัดจํานวน 
 ๒๔.๔ ให้ย่ืนคําร้องขอต่อคณะกรรมการสโมสร หรือชมรมคณะวิชา หรือตามท่ีอธิการเห็นสมควร  
เม่ือพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นําเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดต้ัง 
 

 ข้อ ๒๕ ชมรมท่ัวไป ของนักศึกษาแต่ละชมรมให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมละ ๑ ท่าน  อยู่ในตําแหน่งคราวละ 
๑  ปี  แต่อาจแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้ โดยมีอํานาจและหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
                  ๒๕.๑ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการดําเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศกึษาท่ีจัดให้ในนามของชมรมท่ัวไป  
                  ๒๕.๒ เป็นผู้ควบคุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของชมรมที่รับผิดชอบ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนการเงิน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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                  ๒๕.๓ ในกรณีท่ีชมรมท่ัวไป เสนอเรื่องโครงการขอจัดกิจกรรม  โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่าย เพ่ือ
ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยนั้นๆ อาจารย์ท่ีปรึกษาของฝ่ายจะต้องพิจารณาลงนาม พร้อมด้วยเหตุผลและเสนอต่อ
คณะกรรมการสโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ เพ่ือนําเสนอต่องานกิจการนักศึกษา และมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 ข้อ ๒๖  ชมรมท่ัวไปของนักศึกษาแต่ละชมรมให้มีคณะกรรมการชมรม  ประกอบด้วยสมาชิกแต่ละชมรม
เลือกให้ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี 
  ๒๖.๑  ประธานชมรม 
  ๒๖.๒  รองประธานชมรม 
  ๒๖.๓  เลขานุการ 
  ๒๖.๔  เหรัญญิก 
  ๒๖.๕  นายทะเบียน 
  ๒๖.๖  พัสดุ 
  ๒๖.๗  ประชาสัมพันธ์ 
  ๒๖.๘  กรรมการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจะต้องไม่เกิน ๑๐ คน  และกรรมการชมรมหน่ึง
จะต้องดํารงตําแหน่ง ตามข้อ ๒๙ ของชมรมอื่นอีกไม่ได้ในเวลาเดียวกัน  
 

 ข้อ ๒๗  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชมรม มีดังนี้ 
  ๒๗.๑ บริหารงานท่ัวไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
  ๒๗.๒ กําหนดนโยบายร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณท้ังป ี นําเสนอประธานอนุกรรมการ/
กรรมการ ฝ่ายนั้น ๆ ภายใน ๒๙ วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป 
  ๒๗.๓  รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ของชมรม  และเม่ือจะหมดวาระ ให้ทํา
บัญชีเสนอ 
  ๒๗.๔  พิจารณาการกระทําของสมาชิกท่ีฝ่าฝืนระเบียบของชมรม หรือทําความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม  
มติของคณะกรรมการท่ีให้สมาชิกระงับการใช้สิทธ์ิ หรือถอนออกจากการเป็นสมาชิกของชมรมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า ๒ ใน ๓  ของจํานวนกรรมการชมรมท้ังหมด 
 

 ข้อ ๒๘  ให้คณะกรรมการชมรมดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกข้ึนดํารงตําแหน่งกรรมการชมรมให้เสร็จสิ้นก่อนปิด
ปลายปีการศึกษา ๒๙ วัน  และ มอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับต้ังแต่วันเลือกต้ัง 
 

 ข้อ ๒๙  ทรัพย์สินใด ๆ ท่ีได้มาในนามของชมรมทั่วไป ถือว่าเป็นสมบัติ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
มหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๓๐  ชมรมท่ัวไป สิ้นสุดลงโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
  ๓๐.๑ มีสมาชิกท้ังหมดไม่ถึง ๒๐ คน 
  ๓๐.๒ ไม่มีผลงานของชมรมเป็นท่ีปรากฏในรอบปี  ในกรณีท่ีชมรมไม่มีรายงานประเมินผลการ
ดําเนินงานของชมรมในรอบปี เสนอต่อคณะกรรมการสโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ ให้ถือว่าไม่มีผลงานปรากฏ 
  ๓๐.๓ สมาชิกชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ขอให้ยุบชมรม 
  ๓๐.๔ เม่ือมีเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการคณะกรรมการสโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ เห็นว่า
สมควรให้ยุบ โดยได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย 
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  ๓๐.๕ เม่ือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ยุบชมรม 
  ๓๐.๖ ออกตามวาระ  
 

หมวดที่  ๘ 
การพิจารณาโครงการดําเนนิงานและงบประมาณ 

 

 ข้อ ๓๑  ระเบียบการพิจารณาร่างโครงการดําเนนิงานและงบประมาณ 
                ๓๑.๑ ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณต้องแบ่งเป็นหมวด ๆ ดังต่อไปน้ี 

๑. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา 
๒. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายวิชาการ 
๓. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณ ของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายกีฬา 
๔. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายพัฒนา

สังคมและบําเพ็ญประโยชน์ 
๕. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายศิลปะ

และวัฒนธรรม 
๖. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายรณรงค์

หาทุน 
๗. ร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายฝ่าย

นักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ์ 

  ๓๑.๒ โครงการดําเนินงานและงบประมาณดังกล่าว ต้องจัดเตรียมลําดับก่อนหลังโดยมีรายละเอียด 
                                 ประกอบดังนี้ 
   ๑. วัตถุประสงค์ของโครงการดําเนินงาน 
   ๒. รายละเอียดและผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน 
   ๓. งบประมาณคา่ใช้จ่ายหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน 
   ๔. กําหนดเวลาและขั้นตอนในการดําเนินงาน 

  ๓๑.๓  ให้สโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป จัดทําร่างโครงการดําเนินงาน และงบประมาณ 
ท้ังปีส่งให้เลขานุการภายใน ๑๕ วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา 

  ๓๑.๔  ให้เลขานุการสโมสร  นําร่างโครงการดําเนนิงานและงบประมาณดังกล่าวของทุกฝ่ายท่ี
พิจารณาข้างต้น แล้วเสนอต่อคณะกรรมการสโมสร  ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป  ๒๐ วัน  

  ๓๑.๕  ให้นายกสโมสรนําร่างโครงการดําเนินงานและงบประมาณ ตามข้อ ๓๑.๑  เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการสโมสรเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมแล้ว ให้นายกสโมสรนําเสนอขออนุมัติ
ต่อมหาวิทยาลัย  

  ๓๑.๖ ในกรณีท่ีจะต้องมีโครงการดําเนินงาน นอกเหนือจากโครงการดําเนินงาน ประจําปีให้นายก
สโมสร  นําเข้าปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสร  เพ่ือขอความเห็นชอบเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้
เสนออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติ  ท้ังนี้ให้เสนอขออนุมัติไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน ก่อนดําเนินงาน   
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 ข้อ ๓๒ ทรัพย์สินใดๆ ท่ีได้มาในนามของสโมสรนักศึกษา ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป ถือว่าเป็นทรัพย์สิน
ของทางมหาวิทยาลัยและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีอธิการบดีให้ความเห็นชอบ 
 

หมวดที่  ๙ 
คุณสมบัติของกรรมการ 

 ข้อ ๓๓  คุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป  มีดังนี้  คือ  
๑. เป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ไม่ตํ่ากว่าชั้นปีท่ี  ๒  ของ 

ปีการศึกษาถัดไป  หรือลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า  ๒  ภาคการศึกษา 
๒. ไม่เคย มีประวัติความประพฤติเสียหาย หรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
๓. ผู้สมัครรับเลือกต้ังดํารงตําแหน่ง ทุกตําแหน่ง  จะต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ตํ่ากว่า  ๒.๐๐   
                  

หมวดที่ ๑๐ 

การเลือกต้ังและการแต่งต้ัง  
 

 ข้อ ๓๔  นายกสโมสร  ได้มาจากการประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน (Consensus) จากประธานชมรม 
คณะวิชา เพ่ือเลือกประธานจาก ชมรม คณะวิชา ใด คณะวิชาหนึ่งดํารงตําแหน่งนายกสโมสร    
                    ประธานชมรมคณะวิชา ได้มาจากการเลือกต้ังลงคะแนนเสียง หรือ โหวตประชุมลงมติให้ความ
เห็นชอบร่วมกัน (Consensus) จากสมาชิกนักศึกษาภายในคณะวิชา  เพ่ือเลือกประธาน ในการดํารงตําแหน่ง หรือ
วิธีการอ่ืนใดๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร                      
                    เลขานุการสโมสร ได้มาจากการประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน (Consensus) จากเลขานุการ
ของ  ชมรม คณะวิชา เพ่ือเลือก เลขานุการจากชมรมคณะวิชา ใด คณะวิชาหนึ่งดํารงตําแหน่งเลขานุการสโมสร 
  

 ข้อ ๓๕  กรรมการในตําแหน่งต่างๆ ในสโมสรได้มาจากการประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน 
(Consensus) จากกรรมการชมรมคณะวิชา ดํารงตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งต่างๆ 
                    กรรมการฝ่ายต่างๆ  และตําแหน่ง ในคณะกรรมการชมรมคณะ  ได้มาจากการเลือกต้ังลงคะแนน
เสียง หรือ โหวตประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน (Consensus) จากสมาชิกนักศึกษาภายในคณะวิชา  ในการดํารง
ตําแหน่ง หรือวิธีการอ่ืนใดๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร  
 

 ข้อ ๓๖  อนุกรรมการและกรรมการอ่ืน ๆ ได้มาโดยการพิจารณาแต่งต้ังของประธานอนุกรรมการ/กรรมการ 
ฝ่ายนั้น ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาฝ่าย 
 

 ข้อ ๓๗  ให้สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษาคณะ ดําเนินการสรรหาและแต่งต้ัง ตําแหน่งคณะกรรมการ 
สโมสรนักศึกษา ชมรมคณะวิชา ภายในก่อนสิ้นภาคการศึกษาน้ัน และให้เสนอผลการเลือกต้ังให้มหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๑๕ วัน  หลังจากเสร็จการสรรหาหรือการเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี   
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หมวดที่  ๑๑ 
การพ้นจากตําแหน่ง 

 ข้อ ๓๘  คณะกรรมการสโมสร และ คณะกรรมการชมรมคณะวิชา มีวาระการทํางาน ๑ ปีการศึกษา เร่ิมต้น
ต้ังแต่เปิดภาคการศึกษา ไปจนสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามประกาศว่าด้วยปฎิทินการศึกษาประจําปีการศึกษาน้ัน    
 

 ข้อ ๓๙   คณะกรรมการสโมสร และ คณะกรรมการ ชมรมคณะวิชา  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
             ๓๙.๑ ออกตามวาระ 
  ๓๙.๒ ตาย 
  ๓๙.๓ ลาออกโดยย่ืนใบลาออกต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสร  โดยผ่านนายกสโมสร และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาคณะวิชา/หลักสูตรหรือชั้นปี 
  ๓๙.๔ ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓๓ แห่งระเบียบนี้ 
  ๓๙.๕ ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งใดในคณะกรรมการสโมสร  และ คณะกรรมการนกัศึกษาชมรม 
คณะ ไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการสโมสรเป็นรายบุคคลให้ทาง  มหาวิทยาลัย
พิจารณาถอดถอนกรรมการผู้นั้นออกจากตําแหน่ง  โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของ
สมาชิกคณะกรรมการ  
  ๓๙.๖ เม่ือมีเหตุผลอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาหรือสํานัก/งานกิจการนกัศึกษา  
เห็นสมควรให้ยุติหรือสิ้นสุดการทําหน้าท่ี ด้วยความเห็นชอบจากอธิการบดี  
 

หมวดที่  ๑๒ 
การสรรหาคณะกรรมการ ทดแทนในตําแหน่งที่ว่างลง 

 ข้อ ๔๐ ถ้าตําแหน่งใด ในคณะกรรมการสโมสร และ ชมรมคณะ วิชาว่างลง  ให้คณะกรรมการเลือกผู้ท่ี
เห็นสมควรเข้ารักษาการแทน โดยการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมกันเพ่ือเสนอชื่อพิจารณาความเห็นชอบลงมติ
ร่วมกัน  และเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาตามลําดับ วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการท่ีเลือกมาแทน
เร่ิมต้ังแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศแต่งต้ังและสิน้สุดลงตามวาระของกรรมการในปีการศึกษาน้ัน 
 
 

หมวดที่ ๑๓ 
อาจารย์ทีป่รึกษา 

 ข้อ ๔๑  ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา/หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาหรือตามท่ีอธิการเห็นชอบ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษาโดยตําแหน่ง 
 
           ข้อ ๔๒ ให้อาจารย์ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการดูแลงานกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละคณะวิชาเป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาคณะกรรมนักศึกษาในระดับคณะวิชา โดยตําแหน่ง 
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 ข้อ ๔๓  อํานาจและหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสร คณะกรรมนักศึกษาในระดับ
คณะวิชา มีดังต่อไปน้ี 
             ๔๓.๑ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรม 
  ๔๓.๒ ควบคุมดูแลการเงิน  โดยจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี  และเสนอรายงานการเงินต่อ
มหาวิทยาลัย เป็นรายภาคการศึกษา 
             ๔๓.๓ ให้คําปรึกษา และแนะนําต่อคณะกรรมการสโมสร ชมรม  ในกรณีท่ัวไป   และมีอํานาจสั่ง
ระงับการกระทาํใด ๆ เป็นการชั่วคราว เม่ือพิจารณาเห็นว่าเป็นการขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ข้อบังคับ
ของสโมสรนักศึกษาหรืออาจเป็นการเสียหายต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  รีบรายงานต่ออธิการบดี 
 

หมวดที่ ๑๔ 
การประชุม 

 

 ข้อ ๔๔ การประชุมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
  ๔๔.๑  การประชุมสามัญ 
  ๔๔.๒  การประชุมวิสามัญ 
 

 ข้อ ๔๕ การประชุมสามัญ หมายถึง การประชุมใหญ่โดยคณะกรรมการสโมสรร่วมกับสมาชิดนักศึกษาท้ังหมด 
  ๔๕.๑ นายกสโมสรเป็นประธานในท่ีประชุม 
  ๔๕.๒ การประชุมสามัญท่ี ๑ ต้องประชุมหลังเปิดภาคการศึกษาปกติอย่างน้อย  ๑๕ วัน 
 

 ข้อ ๔๖  การประชุมวิสามัญ  หมายถึง  การประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาร่วมกับ กรรมการ 
ชมรม คณะวิชา /หลักสูตร/ชั้นปี ซ่ึงการประชุมวิสามัญนี้จะเกิดข้ึนได้ตามกรณีดังต่อไปน้ี 
  ๔๖.๑ อธิการบดีเรียกประชุม 
  ๔๖.๒ นายกสโมสรเรียกประชุม 
  ๔๖.๓ คณะกรรมการสโมสรลงชื่อขอเปิดการประชุม  โดยมีคะแนนเสียงคร่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ 
                               บริหาร 
  ๔๖.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ย่ืนขอเสนอ และลงชื่อต่อนายกสโมสรขอเปิด 
                                การประชุม 
 

 ข้อ ๔๗  การลงมติในท่ีประชุม 
  ๔๗.๑ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
  ๔๗.๒ ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ีประชุมทบทวนมติเดิมอีกคร้ัง และเปิดอภิปราย  
                                เพ่ือลงคะแนนเสียง  ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 
 

 ข้อ ๔๘ การนัดการประชุมทุกคร้ัง เลขานุการคณะกรรมการจะต้องแจ้งระเบียบ วาระการประชุม กําหนดวัน 
เวลา และสถานท่ีท่ีแน่นอน ให้คณะกรรมการ ทราบอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนเปิดการประชุมสามัญ หรือวิสามัญ 
 

 ข้อ ๔๙ การประชุมสามัญ หรือวิสามัญ  ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเกินกว่าคร่ึงหนึ่งขององค์ประชุมท้ังหมด
จึงจะเปิดประชุมได้ ในกรณีท่ีไม่ถึงคร่ึงหนึ่งขององค์ประชุม  ให้สมาชิกในท่ีประชุมออกเสียงรับรององค์ประชุม โดยมี
เสียงไม่น้อยกว่า  ๒ ใน ๓  ของการประชุมนั้น 
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 ข้อ ๕๐  ในกรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งของคณะกรรมการสโมสร หรือชมรม ไม่เข้าประชุมติดต่อกัน ๓ คร้ัง  
โดยไม่แจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการทราบ  ให้เลขานุการคณะกรรมการสโมสรนําเร่ืองเสนอต่อนายกสโมสร  เพ่ือ
พิจารณาถอดถอนออกจากตําแหน่ง  แล้วทําการเลือกต้ัง  หรือแต่งต้ังบุคคลอ่ืนเข้ามารับหน้าท่ีแทนต่อไป 
 

 ข้อ ๕๑  ในกรณีท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการสโมสรไม่สามารถเข้าประชุมได้  จะต้องแจ้งบันทึก
เหตุผลให้เลขานุการคณะกรรมการสโมสร ล่วงหน้าอย่างน้อย  ๑ วัน 
 

 ข้อ ๕๒  ให้คณะกรรมการชมรมนักศึกษาคณะ และชมรมทั่วไป ให้ใช้รูปแบบการประชุมเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  
 

หมวดที่  ๑๕ 
การเงนิ 

 ข้อ ๕๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรรมการสโมสร  กรรมการชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป  
ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๕๔  รายได้ของสโมสรนักศึกษา ชมรม คณะวิชา และชมรมทั่วไป คือ 
             ๕๔.๑ เงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
  ๕๔.๒ เงินบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไข 
  ๕๔.๓ ทุนอุดหนุนเพ่ิมเติมท่ีทางสโมสรจัดให้ 
 

 ข้อ ๕๕  รายได้เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม ของสโมสร  ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไปจากเงิน
งบประมาณมหาวิทยาลัย ให้ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เก็บรักษา  
 

 ข้อ ๕๖  ให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายในและพัสดุของสโมสร ชมรมคณะวิชาและชมรมทั่วไป  
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง  โดยบุคคลท่ีอธิการบดีแต่งต้ังข้ึน 
 

 ข้อ ๕๗  โครงการดําเนินงานใดท่ีได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินงานส่งรายงาน
ผลการดําเนินงาน และ รายงานการใช้จ่ายเงิน  ให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน  ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นแล้ว 

 
หมวดที่  ๑๖ 

ความสัมพันธร์ะหว่างมหาวิทยาลัยกับสโมสร 
 

 ข้อ ๕๘ สโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอธิการบดีหรือผู้แทนท่ีได้รับ
การแต่งต้ัง  

 ข้อ ๕๙ การดําเนินงานของสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมท่ัวไป อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา หรืออย่างอ่ืนตามท่ีอธิการบดีเห็นสมควร  
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 ข้อ  ๖๐ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา   มีอํานาจเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ประจําเป็นท่ี
ปรึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ในสโมสร คณะกรรมการนักศึกษาคณะ ตามความเหมาะสม  เพ่ือให้คําแนะนําและดูแลการ
ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมิให้เป็นการขัดต่อระเบียบ  ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนป้องกันมิให้มีการกระทําใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๖๑  คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายของสโมสรนักศึกษา  มีอาจารย์ประจําเป็นท่ีปรึกษาอย่างน้อย ๑ คน  
 

 ข้อ ๖๒  มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะสั่งงดกิจกรรมใด ๆ ท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสม 
 

หมวดที่ ๑๗ 
การแก้ไขเพิ่มเติม 

 

 ข้อ ๖๓   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือยกเลิกระเบียบนี้  อาจกระทําได้โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และให้เสนอเป็นร่างระเบียบฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกระเบียบนี้ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

 ข้อ ๖๗  ให้คณะกรรมการสโมสร คณะกรรมการนักศึกษาในระดับคณะวิชา และคณะกรรมการชมรม
นักศึกษาที่ได้รับการเลือกต้ัง และได้รับแต่งต้ังอยู่แล้ว  ในวันก่อนใช้ข้อบังคับนี้  คงเป็นกรรมการสโมสรและกรรมการ
ชมรมต่อไปจนกว่าจะถึงวาระการสรรหาตามระเบียบนี้ 

 ข้อ ๖๘  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสัง่ หรือกาํหนดแนวปฏิบัติ
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปโดยเรียบร้อย  บรรลุเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘  
 
 
 
            (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 
              นายกสภามหาวิทยาลัย 
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   ประกาศมหาวทิยาลยัเนช่ัน 
   เร่ือง  แนวปฏบิตัว่ิาด้วยการสอบ 

   ************* 
 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการสอบของนกัศึกษา   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   และมีประสิทธิภาพ    อาศยัอาํนาจตาม
ความในมาตรา 43 (1) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  จึง
เห็นสมควรกาํหนดแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบ  ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาตอ้งแต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบมหาวิทยาลยัเนชัน่ วา่ดว้ยเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษา 
2. นกัศึกษาตอ้งนาํบตัรประจาํตวันกัศึกษาไปแสดงทุกคร้ัง กรณีไม่มีบตัรประจาํตวันกัศึกษา นกัศึกษา

สามารถใชบ้ตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหแ้ทนได ้นกัศึกษาท่ีไม่มีบตัรประจาํตวันกัศึกษา หรือบตัรอ่ืนท่ีทาง
ราชการออกให ้     กรรมการคุมสอบไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ 

3. นกัศึกษาท่ีไปถึงหอ้งสอบหลงัจากเร่ิมดาํเนินการสอบไปแลว้เกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิเขา้หอ้งสอบ  และ
ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษาออกจากหอ้งสอบก่อนเวลา  30  นาที นบัตั้งแต่กาํหนดเวลาเร่ิมการสอบ 

4. นกัศึกษาตอ้งนัง่สอบตามเลขท่ีนัง่ท่ีกรรมการคุมสอบจดัไวใ้ห ้
5. นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบอยา่งเคร่งครัดและลงลายมือช่ือเขา้สอบ และรับทราบ

แนวปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบ 
6. นกัศึกษาจะตอ้ง ไม่นาํตาํรา หนงัสือ บนัทึกขอ้ความ อุปกรณ์ช่วยคิดคาํนวณหรือวสัดุอุปกรณ์ใด ๆ เขา้ไป

ในหอ้งสอบ เวน้แต่กรรมการคุมสอบอนุญาตตามท่ีอาจารยป์ระจาํวิชากาํหนดในขอ้สอบ  กรณีท่ีนกัศึกษา
นาํโทรศพัทมื์อถือ หรือเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารมาดว้ย  จะตอ้งปิดเคร่ืองและวางไวใ้นท่ีท่ีกรรมการคุมสอบ
กาํหนด   นกัศึกษาท่ีฝ่าฝืนถือวา่ส่อทุจริตในการสอบ 

7. กรณีท่ีนกัศึกษานาํตาํรา หนงัสือ บนัทึกขอ้ความ อุปกรณ์ช่วยคิดคาํนวณ วสัดุอุปกรณ์ใด ๆ โทรศพัทมื์อถือ  
หรือเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารเขา้ไปในหอ้งสอบและใชใ้นการสอบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ถือวา่ทุจริตในการ
สอบ 

8. ในระหวา่งการสอบ หา้มนกัศึกษาพดูหรือส่งสญัญาณกบัผูอ่ื้น  ดูหรือคดัลอกคาํตอบจากผูอ่ื้น หรือยอมให้
ผูอ่ื้นดู  หรือคดัลอกคาํตอบของตน หากมีขอ้สงสยัใด ๆ เก่ียวกบัขอ้สอบใหส้อบถามจากกรรมการคุมสอบ  
นกัศึกษาท่ีฝ่าฝืนถือวา่ทุจริตในการสอบ 

9. นกัศึกษาท่ีกระทาํการอนัส่อทุจริตในการสอบ หรือทุจริตในการสอบรายวิชาใด  จะไดรั้บผลการเรียน F ใน
รายวิชานั้น และพกัการเรียน 1 ภาคการศึกษา 

10. ใหย้กเลิกประกาศหรือแนวปฏิบติัใดท่ีขดัแยง้กบัประกาศน้ี และใหใ้ชป้ระกาศฉบบัน้ีแทน 
 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

  ประกาศ ณ วนัท่ี 23  มกราคม   2556 
 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พงษอิ์นทร์ รักอริยะธรรม) 
             อธิการบดี 
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ตารางแนบทา้ยประกาศ เร ือ่งเกณฑม์าตรฐานความสามารถภาษาองักฤษ 
 

ศธ. TOEIC TOEFL 
Paper 

TOEFL 
CBT 

TOEFL 
IBT 

IELTS Cambridge
Exam 

CEFR ระดบั 
การศกึษา

0 - 110 0 - 110 0 - 310   0 - 30 0  -  8 0 - 1.0    

110 - 250 110 - 250 
310 - 343  33 - 60 9 - 18 1 - 1.5  A1  

347 - 393  63 - 90 19 - 29 2.0 - 2.5  A1 ป.6 

255 -  400 255 - 400 397 - 433  93 - 120 30 - 40 3.0 - 3.5 

PET 
(IELTS 3.0) 

A2 ม.3 

PET 
(IELTS 3.5) 

B1 
(B1.1) 
(IELTS 3.5) 

ม.ปลาย 

405 - 600 405 - 600 

437 - 473  123 - 150 41 - 52 4.0 PET 
B1 
(B1.2) 

ป.ตร ี
จนท.ป.ตร ี

477 - 510  153 - 180 53 - 64 4.5 - 5.0 

PET 
(IELTS 4.5) 

FCE 
(IELTS 5.0) 

ป.โท/ป.เอก
จนท.ป.โท 

FCE 
(IELTS 5.0) 

B2 
(B2.1) 
(IELTS 5.0) 

 

605 - 780 605 - 780 
513 - 547 183 - 210 65 - 78 5.5 - 6.0 FCE 

B2 
(B2.2) 

อาจารย์
ทั่วไป 

550 - 587 213 - 240 79 - 95 6.5 - 7.0 CAE C1 อาจารย์
ภาษาองักฤษ 

785 - 990 785 - 990 590 - 677 243 - 300 96 - 120 7.5 - 9.0 CPE C2  

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Level  

990 990 677 300 120 9    
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ศธ. TOEIC TOEFL 
Paper 

TOEFL 
CBT 

TOEFL 
IBT 

IELTS Cambridge
Exam 

CEFR ระดบั 
การศกึษา

0 - 110 0 - 110 0 - 310   0 - 30 0  -  8 0 - 1.0    

110 - 250 110 - 250 
310 - 343  33 - 60 9 - 18 1 - 1.5  A1  

347 - 393  63 - 90 19 - 29 2.0 - 2.5  A1 ป.6 

255 -  400 255 - 400 397 - 433  93 - 120 30 - 40 3.0 - 3.5 

PET 
(IELTS 3.0) 

A2 ม.3 

PET 
(IELTS 3.5) 

B1 
(B1.1) 
(IELTS 3.5) 

ม.ปลาย 

405 - 600 405 - 600 

437 - 473  123 - 150 41 - 52 4.0 PET 
B1 
(B1.2) 

ป.ตร ี
จนท.ป.ตร ี

477 - 510  153 - 180 53 - 64 4.5 - 5.0 

PET 
(IELTS 4.5) 

FCE 
(IELTS 5.0) 

ป.โท/ป.เอก
จนท.ป.โท 

FCE 
(IELTS 5.0) 

B2 
(B2.1) 
(IELTS 5.0) 

 

605 - 780 605 - 780 
513 - 547 183 - 210 65 - 78 5.5 - 6.0 FCE 

B2 
(B2.2) 

อาจารย์
ทั่วไป 

550 - 587 213 - 240 79 - 95 6.5 - 7.0 CAE C1 อาจารย์
ภาษาองักฤษ 

785 - 990 785 - 990 590 - 677 243 - 300 96 - 120 7.5 - 9.0 CPE C2  

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Score 

TOP 
Level  

990 990 677 300 120 9    
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