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 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเนชั่นข 
อง 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน เดิมมีช่ือเรียกวา “มหาวิทยาลัยโยนก” ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปิดการเรียนการ
สอน ตั้งแตปี พ.ศ. 2531 ดําเนินการเริ่มแรกโดยมูลนิธิโยนก และเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2549 ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก “วิทยาลัยโยนก” เป็น “มหาวิทยาลัยโยนก”  

วันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให 
มหาวิทยาลัยโยนก เปลี่ยนช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยเนช่ัน”  

มหาวิทยาลัยเนช่ันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใหแกสังคมดวยกระบวนการเรียนการ
สอนที่มุงเนนใหนิสิตเป็นนักคิด ใฝุรู ทั้งในดานวิชาการ และการประยุกต์ใชกับกิจกรรม ฝึกใหนิสิตมีประสบการณ์จริงสามารถ
นําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศเอื้อตอการ
เรียนรูและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีความใกลชิดกับ
คณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานตางๆ อาทิ หองสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ หองปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเนช่ันตั้งอยู ณ เลขท่ี 444 ถนนวชิราวุธดําเนิน ตําบลพระบาท 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
 ปรัชญา (Wisdom 

“ปัญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”  (Wisdom  Enriches Life)  
มหาวิทยาลยัเช่ือมั่นวาคณุภาพชีวติที่ดีขึ้นอยูกับ “ปัญญา ความรู และความเอื้ออาทรที่มีตอกันระหวางมวล

มนุษยชาติ” 

 
       

 ปณิธาณ 

           มหาวิทยาลัยเนช่ันมุงมัน่ในการสรางสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะที่จําเป็นในชวงทศวรรษหนา เพื่อการเป็นประชากร
โลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพ ดวยการเรยีนการสอนที่เนนผล (Outcome – Based Learning) เป็นสําคญัใหการ
อบรมและฝึกฝนท่ีเนนวิธี “เรียนกบัมืออาชีพ” 
 

 เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ 
 มหาวิทยาลัยเนช่ันเป็นสถาบันการศึกษาที่มุงเนนการสรางบัณฑิตคุณภาพ “จัดการศึกษาอยางมืออาชีพ  สรางคน
ยุคใหมรับใชสังคม” โดยมุงมั่นสรางและพัฒนาบัณฑิตใหเป็นผูมีทักษะ 3 ดานประกอบดวย  

Professional  skill          
Life  skill        และ   
Creative  skill 
 
 
 

แนะน ามหาวิทยาลัยเนชั่น 
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วิสัยทศัน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 “มหาวทิยาลัยเนช่ัน ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สร้างสรรค์สังคม สู่ประชาคมอาเซียน”    

 พันธกิจ (Mission)  
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ รอบรู้ดา้นวชิาการและทักษะวิชาชพี 

2. ผลิตผลงานวจิัย งานสร้างสรรค์ และงานวชิาการ พัฒนาท้องถิ่น 

3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ถ่ายโอนความรู้และการบริการวิชาการสู่สังคม  

4. สนับสนุนการถ่ายทอด-อนุรักษ ์ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

5. บริหารจัดการองคก์รให้เข้มแข็ง และเติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

 วัตถุประสงค์ (Objective)  
1. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ดา้นวชิาการ ช านาญการในวชิาชีพ ใฝ่เรียนรู้และมีคุณธรรม 

2. เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิชาการ งานวจิัย งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาทอ้งถิ่น 

3. เพื่อการบริการวิชาการ เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้ความ 

   ร่วมมอืทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน  

4. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอด การอนุรักษ ์ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นให้ 

   คงคู่สังคมไทย 

5. เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการองคก์รให้มคีวามเข้มแข็ง คู่สังคมไทย และรองรับการเตบิโต 

    อย่างมคีุณภาพ ประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภบิาล 
 

 ชื่อและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 ชื่อมหาวิทยาลัยเนชัน่ 

ชื่อเต็มภาษาไทย  :  มหาวิทยาลยัเนช่ัน          อักษรย่อ : มนช. 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Nation University        อักษรย่อ  : NTU 

 สัญลักษณ ์ :   มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

 

สีน้ําเงิน   หมายถึง  ชาติ 

รูปโล      หมายถึง  เกียรติยศศักดิ์ศร ี

N          หมายถึง  NATION UNIVERSITY 
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 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น 
1. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์  นายกสภามหาวิทยาลัย 
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4. รศ.พรชัย   เทพปัญญา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
5.   คุณจีราวรรณ   บุญเพิ่ม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
6.   คุณนุจจรินทร ์   ลภณัฑกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
7. คุณวราพรรณ   ตันเปาว ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
8. คุณดาวรุงรตา   วงษ์ไกร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
9. รศ.ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
10. ศ.ดร.อํานาจ   วงษ์บัณฑิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
11. ศาสตราจารย์เกียรติคณุเสนาะ  ติเยาว ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
12. ผศ.ดร.กฤษฎา   ตันเปาว ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย/อธิการบด ี
13. อาจารย์รุงรัตน์   ธนบดีธาดา  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 

1. อธิการบด ี  ประธาน 
2. คณบดีคณะนเิทศศาสตร ์  กรรมการ 
3. คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ์ กรรมการ 
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์  กรรมการ 
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  กรรมการ 
6. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์  กรรมการ 
7. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ   กรรมการ 
8. ผูอํานวยการสํานักบรหิาร  กรรมการ 
9. ผูอํานวยการศูนย์การศึกษาบางนา  กรรมการ 

10. นางพิมมลพรรณ   ฟูเตม็วงศ์ เลขานุการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 4 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

ปฏิทนิการศึกษาปกีารศึกษา 2562 

 

ระดับปริญญาตรี                               ภาคเรียนที่ 1/2562 

กิจกรรม / วันหยุดประจ าปี ก าหนดการ  
1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา และ คณบด ี  
 

พุธท่ี 17 กรกฎาคม - อังคารที่ 23  กรกฏาคม 2562 
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 4. วันสุดทายของคณะวิชาสงเคาโครงรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) เขาระบบ E-
Document 

ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 

 5. วันรายงานตัวข้ึนทะเบียนนิสิตรหัส 62 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และ คณบดี  จันทร์ท่ี 29  กรกฏาคม 2562 

 6. วันลงทะเบียนเรียน และ ชําระเงินคาลงทะเบียน นิสิตรหัส 62   จันทร์ท่ี 29  กรกฎาคม - ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 

 7. กิจกรรมเตรียมความพรอมและวันปฐมนิเทศนิสิตใหม  อังคารที ่30  กรกฏาคม - ศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562 
 8. วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

จันทร์ท่ี 12  สิงหาคม 2562 

 9. วันเปิดภาคเรียน อังคารที ่13  สิงหาคม 2562 

10. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)        อังคารที่ 13 - ศุกร์ที่ 16  สิงหาคม 2562 

     วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน   

11. วันสุดทายของการแจงเปลี่ยนผลการเรียนจากสัญลักษณ ์" I " เป็นระดับคะแนน จันทร์ท่ี 26  สิงหาคม 2562 

12. วันไหวครู (เนช่ันลําปาง) พฤหัสบดีที ่5  กันยายน 2562 

12. วันยื่นคํารองแจงสําเร็จการศึกษา จันทร์ท่ี 9  กันยายน -  จันทร์ท่ี 23 กันยายน 2562 

13. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพฯ พฤหัสบดีที ่12 กันยายน 2562 

      วันไหวครู (เนช่ันบางนา)   

14. วันพนสภาพฯ เน่ืองจากขาดการติดตอ ศุกร์ที ่13  กันยายน 2562 

15. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหสวนงานทะเบียนฯ ศุกร์ที่ 27  กันยายน 2562 

16. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค จันทร์ท่ี 30 กันยายน - อาทิตย์ที่ 6  ตุลาคม 2562 

17. วันสอบกลางภาค    จันทร์ท่ี 7 ตุลาคม -  ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 

18. วันหยุดชดเชย วันคลายวันสวรรคต รชักาลที่ 9 จันทร์ท่ี 14  ตุลาคม 2562 

19. วันหยุดประจําปี วันปิยมหาราช พุธท่ี 23 ตุลาคม 2562 

20. วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาไดสัญลักษณ์ " W "  ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
21. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบปลายภาค ใหสวนงานทะเบียนฯ ศุกร์ที่ 22  พฤศจิกายน 2562 

22. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค จันทร์ท่ี 25  พฤศจิกายน - อาทิตย์ที่ 1  ธันวาคม 2562 

23. วันสุดทายของการเรียน  อาทิตย์ที่ 1  ธันวาคม 2562 

24. วันสอบปลายภาค   จันทร์ท่ี 2  -  จันทร์ท่ี 9  ธันวาคม 2562 
25. วันหยุดประจําป ีวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
ฯ รัชกาลที่ 9 

พฤหัสบดีที่ 5  ธันวาคม 2562 

26. วันหยุดประจําป ีวันรัฐธรรมนูญ อังคารที่ 10  ธันวาคม 2562 

27. วันสอบ English Proficiency Test  พุธท่ี 11  ธันวาคม 2562  

28. วันสอบเทียบความรู (เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต) พฤหัสบดีที ่12 - ศุกร์ที่ 13  ธันวาคม 2562  

29. วันปิดภาคเรียน เสาร์ที ่14  ธันวาคม 2562  

30. วันวิพากษ์ผลการเรียน โดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา พุธท่ี 18 ธันวาคม 2562  

31. วันสุดทายของการสงผลการเรียน    ศุกร์ที่ 20  ธันวาคม 2562 

32. วันประกาศผลการเรียน    พฤหัสบดีที ่26  ธันวาคม 2562 
33. วันสุดทายของคณะวิชาสง มคอ.5/มคอ.6 เขาระบบ E-Document 
 

ศุกร์ที ่24  มกราคม 2563 

 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
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ระดับปริญญาตรี                                  ภาคเรียนที ่2/2562 

กิจกรรม / วันหยุดประจ าปี ก าหนดการ 

 1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา และ คณบด ี  จันทร์ท่ี 16 - อังคารที่ 24  ธันวาคม 2562 

 2. ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศ  จันทร์ท่ี 16 - อังคารที่ 24  ธันวาคม 2562 

 3. วันชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  พุธท่ี 25 - อังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 

 4. วันสดุทายของคณะวิชาสงเคาโครงรายวชิา (มคอ.3/มคอ.4) เขาระบบ E-Document  ศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 

 5. วันหยุดประจําปี วันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม อังคารที ่31  ธันวาคม 2562 - พุธท่ี 1  มกราคม 2563 

 6. วันเปิดภาคเรียน จันทร์ท่ี 6  มกราคม  2563 

 7. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)        จันทร์ท่ี 6  มกราคม - ศุกร์ที่ 10  มกราคม 2563 

     วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน   

 8. วันสุดทายของการแจงเปลี่ยนผลการเรียนจากสัญลักษณ ์" I " เป็นระดับคะแนน จันทร์ท่ี  20   มกราคม 2563 

 9. วันยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา จันทร์ท่ี 27  มกราคม - จันทร์ท่ี 10  กุมภาพันธ์ 2563 

10. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนิสิต พฤหัสบดีที่ 6  กุมภาพันธ์ 2563 

11. วันพนสภาพฯ เน่ืองจากขาดการติดตอ ศุกร์ที ่7  กุมภาพันธ์  2563 

12. วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา จันทร์ท่ี 10  กุมภาพันธ์ 2563 

13. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหสวนงานทะเบียนฯ ศุกร์ที่ 21  กุมภาพันธ์ 2563 

14. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค จันทร์ท่ี 24  กุมภาพันธ์ - อาทิตย์ที่ 1  มีนาคม 2563 

15. วันสอบกลางภาค จันทร์ท่ี 2 -  ศุกร์ที่ 6   มีนาคม 2563 

16. วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาไดสัญลักษณ์ " W "  ศุกร์ที่ 27  มีนาคม 2563 

17. วันหยุดประจําป ีวันจักรี จันทร์ท่ี 6  เมษายน 2563 

18. วันหยุดประจําป ีวันสงกรานต ์ จันทร์ท่ี 13 - พุธท่ี 15  เมษายน 2563 

19. วันปัจฉมินิเทศนักศึกษา  ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 

      วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบปลายภาค ใหสวนงานทะเบียนฯ   

20. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค จันทร์ท่ี 27 เมษายน - อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 

21. วันสุดทายของการเรียน  อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 

22. วันหยุดประจําปี วันฉัตรมงคล จันทร์ท่ี 4  พฤษภาคม 2563 

23. วันสอบปลายภาค อังคารที่ 5  พฤษภาคม -  อังคารที่ 12  พฤษภาคม 2563 

24. วันหยุดประจําปี วันวิสาขบูชา พุธท่ี 6  พฤษภาคม 2563 

25. วันสอบ English Proficiency Test ; วันสอบ IT  : Computer for Working พุธท่ี 13 พฤษภาคม 2563  

26. วันสอบเทียบความรู (เพื่อเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต) พฤหัสบดีที ่14  พฤษภาคม 2563  

27. วันปิดภาคเรียน ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 

28. วันวิพากษ์ผลการเรียน โดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา พุธท่ี 20 พฤษภาคม 2563  

29. วันสุดทายของการสงผลการเรียน ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 

30. วันประกาศผลการเรียน ศุกร์ที ่29  พฤษภาคม 2563 

31. วันสุดทายของคณะวิชาสง มคอ.5/มคอ.6 เขาระบบ E-Document จันทร์ท่ี 30  มิถุนายน 2563 

 
 
 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
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ระดับปริญญาตรี                                   ภาคฤดูร้อน/2562 

กิจกรรม / วันหยุดประจ าปี ก าหนดการ 

 1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา และ คณบด ี  จันทร์ท่ี 18 - ศุกร์ที่ 22  พฤษภาคม 2563 

 2. ลงทะเบียนเรียนผานระบบสารสนเทศ  จันทร์ท่ี 18 - ศุกร์ที่ 22  พฤษภาคม 2563 

 3. วันชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  จันทร์ท่ี 25 - ศุกร์ที ่29 พฤษภาคม 2563 

 4. วันสดุทายของคณะวิชาสงเคาโครงรายวชิา (มคอ.3/มคอ.4) เขาหอง E-document ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 
 5. วันเปิดภาคเรียน จันทร์ท่ี 1  มิถุนายน 2563 

 6. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)        จันทร์ท่ี 1 - ศุกร์ที่ 5  มิถุนายน 2563 

     วันขอเพิ่ม/ขอลดวิชาเรียน   

 7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี พุธท่ี 3  มิถุนายน 2563 

 8. วันยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา จันทร์ท่ี 15 - จันทร์ท่ี 29  มิถุนายน 2563 

 9. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค จันทร์ท่ี 22 มิถุนายน - อาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน 2563 

10. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบกลางภาค ใหสวนสวนงานทะเบียนฯ  พุธท่ี 24  มิถุนายน 2563 

11. วันสอบกลางภาค จันทร์ท่ี 29  - อังคารที่ 30  มิถุนายน 2563 

12.  วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาไดสัญลักษณ ์" W "  ศุกร์ที่ 10  กรกฎาคม 2563 

13. วันสุดทายของการสงตนฉบับชุดขอสอบปลายภาค ใหสวนงานทะเบียนฯ  ศุกร์ที่ 24  กรกฎาคม 2563 

14. วันงดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบปลายภาค  พุธท่ี 22  - พุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

15. วันหยดุประจําปี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 อังคารที ่28  กรกฎาคม 2563 

16. วันสุดทายของการเรียน พุธท่ี 29  กรกฎาคม 2562 

17. วันสอบปลายภาค พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม - ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

18. วันปิดภาคเรียน พฤหัสบดีที ่1  สิงหาคม 2563  

19. วันวิพากษ์ผลการเรียน โดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา พุธท่ี 5  สิงหาคม 2563  

20. วันสุดทายของการสงผลการเรียน  ศุกร์ที่ 7  สิงหาคม 2563 

21. วันประกาศผลการเรียน พุธท่ี 12  สิงหาคม 2563 

22. วันสุดทายของคณะวิชาสง มคอ.5/มคอ.6 เขาระบบ E-Document ศุกร์ที ่11  กันยายน 2563 

23. วันสุดทายของคณะวิชาสง มคอ7 เขาระบบ E-Document จันทร์ท่ี 12  กันยายน 2563 

    

  
สวนงานทะเบียนและประมวลผล  วันที ่7   มิถุนายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา  2562 
ระดับปริญญาโท  

กิจกรรม / วันหยุดประจ าปี ก าหนดการ  
 1. วันสดุทายของคณะวิชาสงเคาโครงรายวชิา (มคอ.3/มคอ.4) เขาระบบ E-Document ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 
 2. รับสมัคร รายงานตัว ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รหัส 62) บัดน้ีถึงเสาร์ที่ 10  สิงหาคม 2562 

 3. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา , อาจารย์ผูสอน และ คณบด ีเพื่อลงทะเบียน ครั้งท่ี 1 เสาร์ที่ 10  สิงหาคม -  เสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 

 4. วันลงทะเบียนเรียน และ ชําระเงินคาลงะเบียน รหัส 62  ครั้งท่ี 1   เสาร์ที่ 10  สิงหาคม -  เสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 

 5. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   วันเสาร์ที่ 17  สิงหาคม 2562 

 6. วันเปิดภาคเรียน รหัส 62 อาทิตย์ที่ 18  สิงหาคม 2562 

 7. วันหยุดชดเชย วันคลายวันสวรรคต รชักาลที่ 9 จันทร์ท่ี 14  ตุลาคม 2562 

 8. วันหยุดประจําปี วันปิยมหาราช พุธท่ี 23  ตุลาคม 2562 
 9. วันหยุดประจําป ีวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศรฯ รัชกาลที่ 9 

พฤหัสบดีที่ 5  ธันวาคม 2562 

10. วันหยุดประจําป ีวันรัฐธรรมนูญ อังคารที่ 10  ธันวาคม 2562 

11. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา , อาจารย์ผูสอน และ คณบด ีเพื่อลงทะเบียน ครั้งท่ี 2 เสาร์ที่ 14  - เสาร์ที่ 28  ธันวาคม 2562 

12. วันหยุดประจําปี วันสิ้นปี อังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 

13. วันหยุดประจําปี วันขึ้นปีใหม พุธท่ี 1  มกราคม 2563 

14. วันลงทะเบียนเรียน และ ชําระเงินคาลงทะเบียน  รหัส 62 ครั้งท่ี 2   จันทร์ท่ี 30 ธันวาคม - จันทร์ท่ี 13  มกราคม 2563 

15. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)        อังคารที่ 14  -  ศุกร์ที่ 17  มกราคม 2563 

16. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ศุกร์ที่ 14  กุมภาพันธ์ 2563 

     วันสุดทายของการสงผลการเรียน  ครั้งท่ี 1 (รหัส 62)   

17. วันพนสภาพนักศึกษาเน่ืองจากขาดการติดตอ เสาร์ที่ 14  กุมภาพันธ์  2563 

18. วันประกาศผลการเรียน (รหัส 62) ศุกร์ที่ 21   กุมภาพันธ์ 2563 

19. วันสุดทายของคณะวิชาสง มคอ.5/มคอ.6 เขาระบบ E-Document ศุกร์ที่ 20  มีนาคม 2563 

20. วันสุดทายของการเพิกถอนวิชาไดสัญลักษณ์ " W " เสาร์ที่ 3  เมษายน 2563 
21. วันหยุดประจําปี วันจักร ี จันทร์ท่ี 6  เมษายน 2563 

22. วันหยุดประจําปี วันสงกรานต ์ จันทร์ท่ี 13 - พุธท่ี 15  เมษายน 2563 

24. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา, อาจารย์ผูสอนและคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนครั้งท่ี 3 เสาร์ที่ 13  - เสาร์ที่ 27  มิถุนายน 2563 

25. วันลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาลงทะเบียน ครั้งท่ี 3  รหัส 62 อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน - อาทิตย์ที่ 12  กรกฎาคม 
2563 26. วันลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด (เสียคาปรับวันละ 200 บาท)        จันทร์ท่ี 13 - เสาร์ที่ 18  กรกฎาคม 2563 

27. วันสุดทายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา พฤหัสบดีที่ 13  สิงหาคม 2563 

28. วันพนสภาพนักศึกษาเน่ืองจากขาดการติดตอ ศุกร์ที่ 14  สิงหาคม  2563 

29. วันสุดทายของการสงผลการเรียน ครัง้ท่ี 2 (รหัส 62)  จันทร์ท่ี 17  สิงหาคม 2563 

30. วันประกาศผลการเรียน (รหัส 62) ศุกร์ที่ 21   ธันวาคม 2563 

31. วันสุดทายของคณะวิชาสง มคอ.5/มคอ.6 เขาระบบ E-Document ศุกร์ที่ 20  มีนาคม 2563 

32. วันสุดทายของคณะวิชาสง มคอ7 เขาระบบ E-Document จันทร์ท่ี 12  กันยายน 2563 
 
 
  

สวนงานทะเบียนและประมวลผล  วนัที ่7  มิถุนายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
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  1. การลงทะเบียนเรียน  

 มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน ยกเวน นักศึกษาใหมในภาคเรียนแรกเขาศึกษาในการ
ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.  การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลังกําหนด จะมีคาใชจายจาก
การไมลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กําหนด วันละ  200  บาท 

2.  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ นักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาตองลงลายมือช่ือไวเป็นหลักฐานในเอกสารการลงทะเบียนเรียน 

3. ถารายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีวิชาบังคับกอน (Prerequisite) ซึ่งไดกําหนดไวในหลักสูตร นักศึกษา
จะตองลงทะเบียนเรียนและสอบวิชาบังคับกอนใหผาน  (หรือไดรับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียนวิชานั้นได) 

4. วิชาใดที่ไดรับอักษร  I  หรือ  P  นักศึกษาไมตองลงทะเบียนเรียนวชิานั้นซ้ําอีก 
5. จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได ในแตละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคเรียนที่  1  และที่  2  
1.1 นักศึกษาปกติ  ลงทะเบียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต 
  (ยกเวนรายวิชา  ฝึกงาน พลานามัย บรรณรักษ์ศาสตร์ และการเตรียมการเพื่ออนาคต) 
1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ์  ลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต 

ภาคเรียนฤดูร้อน  
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต   ทั้งนี้นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบดี เพื่อ
ลงทะเบียนเรียนมากกวาท่ีกําหนดไวได 

 6. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ไดตอเมื่อ นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ พรอมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนตอมหาวิทยาลัย 
 7. นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาพเิศษ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูได ถาอาจารย์ผูสอนและหัวหนาสาขาวิชาที่
รายวิชานั้นสังกัดอยูยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และไดยื่นหลักฐานตองานทะเบียนฯ ทั้งนี้นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิต และ
คาธรรมเนียมในรายวิชานั้น ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผลการเรียนที่ไดจะบันทึกเป็นตัวอักษร “V” 

 ข้อแนะน าในการลงทะเบียน 

1. ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในคูมือการศึกษาในแตละหลักสูตร และใหพบอาจารยท์ี่ปรึกษา
ทุกครั้งกอนการลงทะเบียน 

2.  ใหนักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ของรายวิชาที่ตองลงทะเบียนเรียน โดยไมใหมีเวลาเรียนเวลาสอบตรงกัน 
3. ใหนักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งกอนการลงทะเบียนเรียน หรือเขาช้ันเรียน 

 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 

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

2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ 
3. ยื่นบัตรลงทะเบียนเรียนตองานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกขอมูล 
4. ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

 

งานทะเบียนและประมวลผลที่นักศึกษาควรรู้ 

หมายเหตุ:  นักศึกษาจะตองดําเนนิการใหครบทุกขั้นตอน มิฉะนั้น จะถือวาการดําเนินการนั้น ๆ  ไมสมบูรณ์ 
ทัง้นี้กําหนดการและขั้นตอนเกี่ยวกับวันลงทะเบียนเรียน ใหเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยในแตละครั้ง 
 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
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  2. การขอเพิ่มวิชาเรียน 
1. ใหดําเนินการขอเพิ่มรายวิชาเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นชวงเวลาการขอเพิ่ม – ขอลด

วิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. จํานวนหนวยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม เมื่อรวมกับจํานวนหนวยกิตเดิมที่ลงไวแลว จะตองไมเกินจํานวนหนวย

กิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากเกินกําหนดจะถือวาวิชาที่ลงทะเบียนภายหลังเป็นโมฆะ 
 

  3. การขอลดวิชาเรียน 
1.  ใหดําเนินการขอลดรายวิชาเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นชวงเวลาการขอเพิ่ม – ขอลด

วิชาเรียน โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา (รายวิชาที่ขอลดนั้น จะไมบันทึกในรายงานผลการศึกษาและไดรับคา
หนวยกิตคืน) 

2. จํานวนหนวยกิตที่ขอลดวิชา เมื่อหักกับหนวยกิตเดิมที่ลงไวแลว จะตองไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตที ่
มหาวิทยาลัยกําหนด  

 ขั้นตอนการขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียน 
1.  รับแบบฟอร์มบัตรขอเพิ่มวิชาเรียน (มนช.6) / บัตรขอลดวิชาเรียน (มนช.7) ที่งานทะเบียนฯ 
2.  พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ 
3.  ยื่นบัตรขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพื่อบันทึกขอมูล 
4.  ยื่นบัตรขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนที่ผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานการเงิน เพื่อชําระเงิน 
 

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

 

  4. การขอเพิกถอนรายวิชา 
1.  กระทําไดกอนสอบปลายภาค 4 สัปดาห์ สําหรับภาคการศึกษาปกติ  และ กอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ 

สําหรับภาคฤดูรอน  โดยจะบันทึกสัญลักษณ์ “W” ของรายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นในรายงานผลการศึกษา 
2.  กรณีขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาที่กําหนดไว 
      2.1  กรณีนักศึกษาไมเจ็บปุวย จะตองทําคํารองขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ถาไมไดรับอนุมัตินักศึกษา

ตองศึกษาวิชานั้นตอไป การขอเพิกถอนในกรณีนี้ ตองกระทํากอนการสอบปลายภาค 
      2.2  กรณีนักศึกษาเจ็บปุวยในวันท่ีมีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได ตองมีใบรับรองแพทย์มาแสดงเป็น

หลักฐานและไดรับอนุมัติจากคณบดี 
     2.3  กรณีนักศึกษาเขาช้ันเรียนนอยกวารอยละ 20  ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหคณบดีอนุมัติการเพิกถอนได โดย

การรองขอของอาจารย์ผูสอนและความเห็นของอาจารย์ทีป่รึกษา ทั้งนี้ตองกระทํากอนการสอบปลายภาค 
     2.4 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนหลังจากการขอเพิกถอนรายวิชาแลว ตองเหลือไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

และหรือ ในกรณีขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีกอน 

 ขั้นตอนการขอเพิกถอนวชิาเรียน 
 1.  รับแบบฟอร์มใบขอเพิกถอนวิชาเรียน (มนช.11) ที่งานทะเบียนฯ 
 2.  พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ 
 3.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนตองานทะเบียนฯ เพื่อบันทึกขอมูล 
 4.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนที่ผานการบันทึกขอมูลแลว ตองานบัญชีการเงินฯ เพื่อชําระเงิน 
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  งานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบ 

 ตารางเรียน 
มหาวิทยาลัยจัดการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 โดยแต

ละภาคจะมรีะยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 15 สัปดาห์ และภาคเรียนฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษาไมต่ํากวา 8 สัปดาห ์
มหาวิทยาลัยจะประกาศตารางเรียนตารางสอบเป็นภาค ๆ ไป 

 ประกาศตารางเรียน จะระบุรายละเอียดเกีย่วกับ วิชา วัน เวลา และสถานท่ี ที่เปดิสอนในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่ง
ประกอบดวย 

1. รหัสวิชา 
2. SEC.  หมายถึง กลุมทีเ่รียน ในแตละรหัสวิชา 
3. คณะ / สาขาวิชาที่กําหนดใหลงทะเบียน 
4. วันท่ีเรียน  อักษรยอของวันเรียน เชน  M  =  Monday  (วันจันทร)์ 
5. เลขท่ีหองของอาคารเรียน 
6. วันสอบ  วันสอบท่ีระบุในตารางเรยีนจะระบุเป็น ตัวเลข / ตัวเลข  โดย 

 ตัวเลขแรก แสดงถึง  วันท่ีของการสอบ  (1 ใน 7 วัน)  มีระยะเวลา 7  วัน 
 ตัวเลขท่ีสอง  แสดงถึง  ชวงของการสอบ  (1 ใน 3 ชวง) ในแตละวันแบงเป็น 3 ชวง  คือ  
                        ชวงที่ 1   08.00 – 11.00 น.   
   ชวงที่ 2   11.30 – 14.30 น.   
   ชวงที่ 3  15.00 – 18.00 น. 

7. อาจารยผ์ูสอน วิชาในกลุมนั้น ๆ 

 ตารางสอบ 
ในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการเรียนการสอบกลางภาค และปลายภาค รายละเอียดการสอบ 

เป็นไปตามประกาศตารางสอบของมหาวิทยาลัย เป็นครั้ง ๆ ไป 
ประกาศตารางสอบ จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิชา วัน เวลา และสถานที่ อาจารย์ผูคุมสอบ ในการสอบแตละครั้ง ซึ่ง

ประกอบดวย 
1. รหัสวิชา และชื่อวิชา 
2. วัน เวลา และหองสอบ 
3. กลุมนักศึกษาท่ีเขาสอบ 
4. อาจารยผ์ูคุมสอบ 

นักศึกษาทุกคนจะตองเขาสอบตามวัน เวลา สถานท่ี ที่กําหนดทุกครั้ง กรณีที่นักศึกษามีความจําเป็นหรือเหตสุุดวสิัย
ไมสามารถเขาสอบในวัน เวลา ดังกลาวได ใหนักศึกษาติดตออาจารย์ประจําวิชา 

 
 

กรณีที่นักศึกษากระท าผิดระเบียบการสอบ 
         1. นักศึกษาท่ีกระทําผิดการสอบกลางภาค หรือ การสอบปลายภาค  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโทษการทุจริตในการ
สอบ เห็นวานักศึกษามีเจตนาในการทุจริตในการสอบจริง ใหลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิดโดยตัดสิทธิสอบ และบันทึกอักษร F 
ในวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และใหงานทะเบียนและประมวลผล ประกาศใหทราบวาในวิชาดังกลาวมีนักศึกษาทุจริต
ในการสอบ สวนวิชาอื่นที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว ถาเป็นวิชาที่ยังไมไดสอบ ก็ใหดําเนินการสอบโดยปกติ และใหไดผลการ
สอบตามที่ไดจริง 
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  2. ใหอธิการบดีสั่งพักการศึกษาผูกระทําผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเป็นอยางนอย การสั่งการศึกษาใหเริ่มในภาค
การศึกษาถัดไป หากภาคที่ถัดจากภาคการศึกษาที่กระทําผิดเป็นภาคเรียนฤดูรอน ใหสั่งพักภาคฤดูรอนรวมไปดวย โดยใหนับ
เฉพาะภาคการศึกษาภาคปกติ ในการคิดสภาพนักศึกษา และระยะเวลาการศึกษา เมื่อนักศึกษาจะกลับเขามาศึกษาตามปกติ 
จะตองชําระคารักษาสถานภาพใหครบถวน 

   3. ถาเป็นความผิดประเภททุจริตขั้นรายแรง ใหสภามหาวิทยาลัยเป็นผูสั่งใหพนสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 

การบันทึกผลการเรียน และการประมวลผล 

 การบันทึกผลการเรียน 
 การบันทึกผลการเรียน   งานทะเบียนฯ  จะบันทึกตามแบบรายงานผลการเรยีนประจําวิชาที่ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสอบไลประจาํคณะ ดังนี้ 
 

แต้มคะแนนในแต่ละผลการเรียน 
ผลการเรียน ความหมาย แต้มคะแนน 

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

   B ดี (Good)   3.0 

   C+ ดีพอใช(Fairly  Good) 2.5 

   C พอใช (Fair) 2.0 

   D+ ออน (Poor) 1.5 

   D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

   F ตก (Fail) 0.0 
W ขอเพิกถอนวิชาโดยไดรับอนุมัติ  และไมไดรับหนวยกิต (Withdraw) - 

P ยังไมมีการวัดผล เนื่องจากยังมีการเรียนการสอนอยู (In-Progress) - 

I การวัดผลยังไมสมบูรณ์ อยูในระหวางรอผลการศึกษา (Incomplete) - 

V การลงทะเบยีนเรยีนวิชานั้นในฐานะผูเขารวมฟังเป็นพิเศษ โดยไมมหีนวยกิต
และการวดัผล นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 (Visitor) 

- 

S การเรยีนเป็นที่นาพอใจ นักศึกษาสอบผานในวิชานั้น (Satisfactory) - 

U การเรยีนไมเป็นที่นาพอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานั้น(Unsatisfactory) - 

CS หนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) - 

CE หนวยกิตจากการทดสอบทีไ่มใชการทดสอบมาตรฐาน(Credits from Exam) - 

CT หนวยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอ่ืนไมใช
สถาบันอุดมศึกษา (Credits  from Training) 

- 

CP หนวยกิตจากการเสนอแฟูมสะสมผลงาน  ( Credits from Portfolio) - 

หมายเหตุ: นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเป็น   I จะตองติดตออาจารยผ์ูสอน เพื่อดําเนินการแก  I  ใหแลวเสร็จภายใน      2  
สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป  หากพนกําหนดนี้ จะเปลี่ยนสัญลักษณ์  I  เป็น F  โดยอัตโนมตั ิ
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 การประมวลผลการศึกษา 
1.  การประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคน จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
2.  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย 

2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade Point Average)  คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณระหวาง
หนวยกิต กับแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารดวยผลรวมของหนวยกิตทุก
รายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น 

2.2  แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) คํานวณโดยใชผลรวมของผลคูณ
ระหวางหนวยกิต กับแตมระดับคะแนนของแตละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด หารดวยผลรวมของหนวยกิตของ
รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้งใหคิดทุกครั้ง 

2.3 การคํานวณหาแตมระดับคะแนนเฉลี่ย และแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะใชจุดทศนิยมสองตําแหนงโดย
ปัดเศษท้ิงไปในทุกกรณี 

 

   ตัวอย่าง วิธีการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค 

ภาคเรียนที่ 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 

แตมระดับคะแนนประจาํภาค  =  ผลรวมผลคณูแตมคะแนน หาร จาํนวนหนวยกิตรวม  

 GPA = 47  ÷ 19      =  2.47 

 

 

 

 

 

 
 
 

 หมายเหตุ : วิชาที่มีผลการเรียนเป็น  P, W  หรือ  U จะไมนํามานบัรวมหนวยกิต และจะไมนํามาคํานวณ 
แตมระดับคะแนนประจาํภาค  =  ผลรวมผลคณูแตมคะแนน หาร จาํนวนหนวยกิตรวม  

  GPA = 34.50  ÷ 17      = 2.02 
 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม = ผลรวมผลคณูแตมคะแนนของทุกภาคเรยีน หาร  จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

                    CGPA = (47 + 34.50 ) ÷ (19 + 17)   หรือ  81.50 ÷  36     =  2.26 

ภาคเรียนที่ 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 
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 การแจ้งผลการเรียน 
 งานทะเบียนฯ จะแจงผลการเรียนหลังจากที่มีการประมวลผลการศึกษาประจําภาคเสร็จสิ้น  โดยจะพิมพ์ใบ
รายงานผลการเรียนประจําภาคเรียน (Grade Report) มี 2 ชุด  ชุดที่ 1 สงใหกับผูปกครองตามที่อยูที่นักศึกษาแจงไว  
และชุดที่ 2 พิมพ์แจกใหกับนักศึกษา โดยติดตอรับได ที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 การพ้นสภาพนักศึกษา 
การพนสภาพการเป็นนักศึกษา  ดวยเหตุตอไปนี ้

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ไมลงทะเบียนเรียนภายในเวลาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
4. มีผลการเรียนอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้  

4.1 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50  ยกเวน ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 
4.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75  ในสองภาคการศึกษาติดตอกัน โดยเริม่นับจากภาคการศึกษาที่สอง

ที่เขาศึกษาเป็นตนไป 
5.  ไมสามารถเรียนสําเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดที่กําหนดในหลักสตูร นับตั้งแตภาคแรกที่ลงทะเบียน

เรียนในสาขาวิชานั้น ๆ 
 6.  เรียนครบตามหลักสตูรและไดรับปริญญา   
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                      

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 วิชาเลือกเสรี 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์                                       

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

 คณะนิเทศศาสตร์ 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

 คณะเทคนิคการแพทย์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 

 

หลักสตูรท่ีเปิดสอน 
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 หลักสูตรหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 วิชาเลือกเสร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

Faculty of Arts and Sciences 

 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 16 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา   
 
 

 รหัสและชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย     :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ   :  Master of Education Program in Educational Administration 

 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ  (การบรหิารการศึกษา) 
 ช่ือยอ : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  : Master of Education (Educational Administration) 
 ช่ือยอ  : M.Ed. (Educational Administration) 

 
 

 ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา   
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หลักสูตรจึงมุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรอบรู สามารถบูรณาการทั้งทักษะดานวิชาการ ทักษะดานวิชาชีพและทักษะดานวิชาชีวิต  
ประกอบดวยคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร  พรอมเป็นผูนําทางการศึกษาในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 

 ความส าคัญของหลักสูตร 
 สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาจึงจะมีคุณสมบัติในการเขาสู
ตําแหนง  นอกจากน้ีในมาตรา 53  ไดกําหนดใหองค์การวิชาชีพครูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ  ออกและเพิกถอน
ในอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู  ผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรจากการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9  กําหนดใหคุรุ
สภามีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยเนช่ันจึงไดผลิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับแนวนโยบายการศึกษาแหงชาติ 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใหมีโลกทัศน์กวางไกล เขาใจและรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง

ในสังคมไทย  สังคมโลก และเป็นผูมีความรอบรูทางวิชาการ  วิชาชีพและทักษะชีวิต  ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและเขาใจ
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูบริหารการศึกษาใหมีทัศนคติที่ดีและเขาใจ ความสัมพันธ์ระหวาง
การศึกษากับชีวิตในมิติตาง ๆ  ดานสังคม  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประชาคมภูมิภาคอาเซียน  และ
ประชาคมโลก 

 3. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะของผูบริหารการศึกษาให เกิดความรู   ความเขาใจเห็นคุณคาใน
กระบวนการวิจัย  มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการวิจัยสามารถคิดวางแผนเชิงนโยบาย  และใชกระบวนการวิจัยในการ
แกปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ  สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 17 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

 โครงสร้างหลักสูตร 
 

    โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หมวดวิชา/ รายละเอียด 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน  ก  แบบ  ก 2 แผน  ข 

1.  หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา 6  หนวยกิต 6  หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเอก 
2.1  วิชาเอกบังคับ 
2.2  วิชาเอกเลือก 
2.3  วิชาปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 

(24  หนวยกิต) 
15  หนวยกิต 
6  หนวยกิต 
3  หนวยกิต 

(30  หนวยกิต) 
15  หนวยกิต 
12  หนวยกิต 
3  หนวยกิต 

3.  วิทยานิพนธ์  12  หนวยกิต - 

4.  การคนควาอิสระ - 6  หนวยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 
  

           * เง่ือนไข :     มีการสอบประมวลความรูผูเรียน แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข 
 
 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
 

1.  หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา  แผน ก  แบบ ก 2  และ  แผน ข 6 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
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 (Research Methodology in Education) 3(3-0-6) 

 

2.  หมวดวิชาเอกบังคับ  แผน ก  แบบ  ก 2  และ  แผน ข    15 หน่วยกิต  ดังต่อไปนี้ 
1.  EDUA 521   หลักการบริหารและการจัดองค์การทางการศึกษา 3(3-0-6) 
    (Principles of Educational Administration and Organization) 
2.  EDUA 522 นําทางการศึกษายุคใหม (Educational Leader in Modern Age) 3(3-0-6) 
3.  EDUA 523 การบริหารการประกันคณุภาพทางการศึกษา 3(3-0-6) 
     (Administration of Quality Assurance in Education) 
4.  EDUA 524 จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศกึษา 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  
เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1.  EDUA 531 การบริหารหลักสูตรการจัดการเรยีนรู 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 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรูทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

 (Technology for Knowledge Management in Educational Administration) 
4.  EDUA 534  การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 3(3-0-6) 
5.  EDUA 541 การบริหารการเงินและพสัด ุ (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    การบริหารการประชาสมัพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3(3-0-6) 
  (Public Relation Management and Community Relation) 
9.  EDUA 551 กฎหมายการศึกษาสาํหรับผูบรหิาร (Laws for Educational Administrators) 3(3-0-6) 

 10.  EDUA 552 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21   3(3-0-6) 
  (Educational Administration in 21th Century) 
11.  EDUA 553 การประเมินโครงการ  (Project  Evaluation)  3(3-0-6) 
12.  EDUA 554 การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น (Research for Local Development)  3(0-0-9) 
13.  EDUA 555 การวิจัยองค์กร   (Organization Research)  3(0-0-9) 

4.  ฝึกงาน 
 1.  EDUA 591 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผูบริหาร (Administrator’s Training)  3(0-9-9) 

5.  การค้นคว้าอิสระ :  แผน  ข 

 1.  EDUA 589 การคนควาอิสระ  (Independent Study)   6 หนวยกิต 

 6.  วิทยานิพนธ์  :  แผน  ก  แบบ  ก 2 
 1.  EDUA 599 วิทยานิพนธ์   (Thesis)    12 หนวยกิต 
 

 
หมายเหตุ  เง่ือนไขการศึกษา  ส าหรับหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนวิชา ในหมวด  ก.    ยกเวนมีหลักฐานการแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษากําหนด 

ก.  วิชาเสริมพ้ืนฐานบังคับเรียนส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร  ไม่มีหน่วยกิต (0)* 
1.  EDUA 501 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสําหรับนักศกึษาระดับบณัฑติศึกษา                 0(0-0-0) 
   (Fundamental English for Graduate Studies) 
*  ยกเวนกรณีนักศึกษามีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/CMU-e-TGS หรือผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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ข.  ส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษา  จะต้องสอบผ่านความรู้พ้ืนฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการหลักสูตรก าหนด  กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต 

 

1.  EDUA 502 ปรัชญาการศึกษาและระบบการศกึษาไทย 0(0-0-0) 
   (Philosophy and Thai Education) 
2.  EDUA 503 พื้นฐานจิตวิทยาการศึกษา   0(0-0-0) 
   (Fundamental Psychological Education) 

  : เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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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  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และ
วัฒนธรรมของประเทศไทยและ
สังคมโลก 

 EDUA 512  ระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา 
 EDUA 521  หลักการบริหารและการจัด

องค์การทางการศึกษา 
 EDUA 522  ผูนําทางการศึกษายุคใหม 

(0) 
 
3 
 
 
 
3 
3 
 
3 

*EDUA 501  พื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับ 
                 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 EDUA 511  วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ

เศรษฐกิจสังคม การเมือง  และ
วัฒนธรรมของประเทศไทย และ
สังคมโลก 

 EDUA 512  ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
 EDUA 521  หลักการบริหารและการจัด

องค์การทางการศึกษา 
 EDUA 522  ผูนําทางการศึกษายุคใหม   

(0) 
 
3 
 
 
 
3 
3 
 
3 

รวม 12 รวม 12 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 EDUA 523  การบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 EDUA 524  จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหาร
การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา 

 EDUA 581  สัมมนาการบริหารการศึกษา 
 EDUA …….  วิชาเอกเลือก 

3 
 
3 
 
3 
3 

 EDUA 523  การบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 EDUA 524  จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหาร
การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา 

 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  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผูบริหาร 

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  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผูบริหาร 

3 

EDUA 599  วิทยานิพนธ์ 12 EDUA 589  การศึกษาคนควาอิสระ 6 
รวม 12 รวม 9 

รวมตลอดหลักสูตร 42 รวมตลอดหลักสูตร 42 
 

 

การสอบประมวลความรอบรู้ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า 
(Written and/or Oral Comprehensive Examination) 

ส าหรับ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
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ค าอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา       
 

 

 1.  หมวดวิชาพื้นฐานการศึกษา 
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 และผลกระทบระหวางการศึกษากับเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาและ ใชเป็นหลักในการบริหารและ
จัดการทางการศึกษา 
 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 การวิจัยเชิง
ปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเพื่อทองถิ่น 
 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) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีการบริหารองค์กรแหงการเรียนรู การจัดองค์การสมัยใหม ศึกษาโครงสรางและ
ระบบการบริหารการศึกษาไทย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชิงการกระจายอํานาจการบริหารไปสูเขตพื้นที่และองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ปัญหาและอุปสรรค การประยุกต์ใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมระหวางองค์กรผูปกครอง ชุมชน
และทองถิ่น 
 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.  
 

EDUA 522 ผู้น าทางการศึกษายุคใหม่  (Educational Leader in Modern Age) 3(3-0-6) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนาํ ประเภทของผูนําทางการศึกษา เพื่อปรับบทบาทคุณลักษณะ 
พฤติกรรมสําคญั คุณธรรม จริยธรรมของผูนําและหลักธรรมาภิบาล การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนาํใหเขากับโลกยุคใหม
สามารถประยุกต์ใชภาวะผูนํา ยุคไรพรมแดนกับสภาพการณ์ของโลกยุคดิจิตอล 
 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.  



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 22 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

EDUA 523  การบริหารการประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Administration of Quality Assurance in Education) 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บทบาทของผูบริหารในการประกับ
คุณภาพการศึกษา การใหความสําคัญกับวัฒนธรรมคุณภาพที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์การศึกษาไทย การกําหนดนโยบาย การ
วางแผน การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบงช้ีของสถานศึกษาทุกระดับ วิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ทั้งการประกัน
คุณภาพภายใน ภายนอก การรับรองมาตรฐาน การฝึกปฏิบัติวางระบบการประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอยางรวดเร็ว 
 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 ส าหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา   3(3-0-6) 
 (Professional Ethics for Educational Administrators) 
 ศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหารการศึกษาเปรียบเทียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพกับประเทศอื่นๆ ศึกษาสภาพแวดลอมทางสังคมที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมดาน
จริยธรรมของผูบริหารและการพัฒนาจริยธรรม 
 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) 
 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสําคัญทางการบริหารการศึกษาแนวโนมสภาพปัญหาที่สําคัญทางการ
บริหารการศึกษาและแนวทางแกไข การนําองค์ความรูในระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ในการแกปัญหาทางบริหารการศึกษา 
ตลอดจนการคนหาแนวทางใหมๆ 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 การนําหลักสูตรไปใช การ
ประเมินผลหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษา การสรางเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู 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 งานกิจการ
นักเรียน 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) 
 ศึกษาทฤษฎีการจัดการความรู การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแบบในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย การสรางเครือขายเพื่อพัฒนาแหลงการเรียนรู ประยุกต์หลักการจัดการความรูสูเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 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 แนวคิดและกระบวนการนิเทศการศึกษา นโยบายการนิเทศการศึกษา การติดตาม
และการประเมินผลการนิเทศการศึกษา การวางแผนและพัฒนาการนิเทศการศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษายุคใหม 
 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) 
 หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานการเงินและพัสดุ ระเบียบปฏิบัติทางดาน
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) 
 การจัดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพช้ันสูง สภาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาและแนวโนมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในประเทศไทย 
 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 วิเคราะห์
นโยบายการศึกษา การนํานโยบายและแผนสูการปฏิบัต ิองค์ประกอบดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เกี่ยวกับการวางแผน
การศึกษา โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่น เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับทองถิ่นให
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปัจจุบัน 
 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 ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชน 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  กฎหมายการศึกษาส าหรับผู้บริหาร (Laws for Educational Administrators) 3(3-0-6) 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาแหงชาติ กฎ ระเบียบ แนวทางการบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษากฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคล 
เงินเดือน สวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาเอกชน การ
อาชีวศึกษาการกระจายอํานาจไปยังการปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
 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 (Educational Administration in 21st Century)  3(3-0-6) 
 ศึกษาอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ ความจําเป็นการจัดการศึกษาแบบองค์รวม ความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเปรียบเทียบหลักสูตร วิเคราะห์จุดเดน จุดดอย หาแนวทางการจัดการศึกษา
ใหครอบคลุมทั้งผูเรียนกลุมพิเศษและกลุมปกติ เนนทักษะเพื่อสรางกระบวนทัศน์ใหม โดยผสมผสานภูมิปัญญาทองถิ่นใหเขา
กับบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนอยางรวดเร็วอันมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียน
เป็นศูนย์กลาง 
 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 การประเมินตาม
วัตถุประสงค์ โดยมุงเนนหลักการเขียนโครงการทางการศึกษาและโครงการพัฒนาสังคม ซึ่งเนนการปฏิบัติจริง 
 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 การวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   (Research for Local Development) 3(0-9-9) 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด และหลกัการ ประเภทและรูปแบบของการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น ฝึกปฏิบัตกิาร
วิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 Study of definitions, concepts, principles, types and forms for local development 
research, and research practices for local development. 
 

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. 
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 2.3  วิชาฝึกปฏิบัติการ 
 

EDUA 591 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหาร  (Administrator’s Training) 3(0-9-9) 
 การฝึกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา ตามระเบียบบริหารสถานศึกษาและปฏิบัติการบริหารการศึกษาตาม
ระเบียบบริหารการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหมีความรอบรูและความสามารถในงานดานบริหารอยาง
ครบวงจร 

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 
 ศึกษาคนควาอยางลึกซึ้งดวยตนเองในประเด็นทางการศึกษาโดยการประมวลหลักวิชา ความรู 
ประสบการณ์ รวมทั้งขอมูลและผลงานวิจัยเพื่อสืบคนและสรางแนวคิดในการแกปัญหาเพื่อการพัฒนาหรือศึกษาแนวคิดใหมที่
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใชวิธีและกระบวนการของการวิจัย ภายใตการควบคุมดูแลของที่ปรึกษา
การคนควาอิสระ 
 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 
 ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางดานการบริหาร การศึกษา สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค์ทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพของคนทองถิ่น การนําทฤษฏีและหลักการมาใชในการแกปัญหาทางการศึกษา โดยอาศัยกระบวนการวิจัย 
และการฝึกปฏิบัติใหทําได คิดเป็น ทําเป็น เพื่อนํามาพัฒนาการศึกษา 
 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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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยจ าแนกเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี ้
1.1 ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily Life) 3(3-0-6) 
1.2 SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม  (Culture and Society  ) 3(3-0-6) 
1.3 TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปัญหา  3(3-0-6) 

                  (Thinking Communication and Problem Solving) 
 

2. กลุ่มวิชาภาษา  จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต   
ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี ้

2.1  ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  (English for Communication I) 3(3-0-6) 
2.2  ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (English for Communication II) 3(3-0-6) 
2.3  ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(3-0-6) 
2.4  ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(3-0-6) 
2.5  THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   (Thai Language for Communication ) 3(3-0-6) 

 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ประกอบดวยรายวิชาดังตอไปนี้ 
3.1  MAT1001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  (General Mathematics) 3(3-0-6) 
3.2  STA1001 สถิติพื้นฐาน  (General Statistics) 3(3-0-6) 
3.3  TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนทศ  (Media and Information Technology) 3(3-0-6) 
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ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

 1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Economics  in  Daily  Life)                  3(3-0-6) 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ขอบเขตหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์วาดวยราคาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    อุปสงค์  อุปทาน และปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได
ประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ 

 

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม   (Culture and Society) 3(3-0-6) 
หลักการพื้นฐานท่ีเกีย่วของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสงัคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหส์ถานการณ์ ปัญหาและการสังเคราะห์ แนวทางแกไข ปูองกันปัญหา 
หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อประโยชน์ตอตนเอง ผูอื่น และสังคม มีการประยุกต์ความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปัญหา 
รวมถึงศึกษากรณศีึกษาตางๆ  

 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                           3(3-0-6) 
 (Thinking Communication and Problem Solving)  

ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญัหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคดิ และการ
แกไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
 

 2.  กลุ่มวิชาภาษา   ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 (English for Communication I)                      3(3-0-6) 
โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์

และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
 

ENG1002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (English for Communication II)  3(3-0-6) 
โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ 
 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication III) 3(3-0-6)         3(3-0-6) 
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
 

ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 (English for Communication IV) 3(3-0-         3(3-0-6) 
ศัพท์ สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
 

THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication )                             3(3-0-6) 
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณ์อยางมีเหตุผล การพูด
ในโอกาสตางๆ การเขียน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ  
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 3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
MAT1001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (General Mathematics) 3 (3-0-6) 

ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ทฤษฎีของเซตและตรรกศาสตร์ ระบบจํานวน สมการและอสมการ ความ
นาจะเป็น ฟังก์ช่ัน สมการเสนตรง ภาคตัดกรวย ระบบเมตริกซ์ คณิตศาสตร์การเงิน และการคํานวณภาษีเงินได 
 
STA1001 สถิติพ้ืนฐาน (General Statistics 3 (3-0-6) 

สถิติพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเป็น ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปร
สุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดแีละความเป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology)                                       3(3-0-6) 
ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคน
ขอมูล ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสมรรถนะดิจิทัล 
   

 
 

   
 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
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AEST 101    สุนทรียศิลป์   (Aesthetics) 2(2-1-4) 

 ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการของความงามในงานศิลปะแขนงตางๆ เนนในดานความช่ืนชมและ
ประสบการณ์ในการดูงานศิลปะที่มีผลตอชีวิตและสังคมปัจจุบัน 

 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 วิธีการและจุดเริ่มตนของการทําสมาธิ ลักษณะและประโยชน์
ของสมาธิ การตอตานสมาธิ และการนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน 
  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. 
 
 
 
 
 
 

วิชาเลือกเสรี 
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 ปรัชญาความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ปรัชญา 
 ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเนช่ันคือ “ปัญญาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต” โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มุงสรางเสริม

การเรียนรูดวยมืออาชีพ และสนับสนุนการใฝุเรียนรูตอเนื่องเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ
สามารถในการบูรณาการความรูศาสตร์ทางการสาธารณสุขเพื่อการดูแลสุขภาพของชุมชน  โดยเนนผูเรียนเป็นศูนย์กลาง และ
ผลิตผลงานวิจัยและ    งานสรางสรรค์ รวมทั้งถายโอนความรู  และใหบริการเชิงวิชาการ วิชาชีพแกสังคมสนับสนุนการ
ถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่นตลอดจนสามารถบริหารจัดการองค์กรใหเขมแข็ง และเติบโตอยางมีคุณภาพ 

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีความรู ทักษะในศาสตร์และศิลปทางการสาธารณสุข และสามารถประยุกต์ใชความรูกับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  คิดอยางเป็นระบบและสามารถทํางานรวมกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในบริบท  ที่เป็นพหุวัฒนธรรมได
อยางเหมาะสม 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม 
4. สามารถพัฒนาวิชาชีพทางการสาธารณสุขและสังคมไดอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 10 
กลุมวิชาภาษา 12   
กลุมวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  6   
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 102 หน่วยกิต 
กลุมวิชาแกน 34 
กลุมวิชาเอกบังคับ 53 
กลุมวิชาเอกเลือก 15 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138  หน่วยกิต 
 
 
 
 

รายวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      

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

2. ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Economics in Daily life) 2(2-0-4) 
3. LAWS 102 กฎหมายทั่วไป  (General Laws) 2(2-0-4) 
4. SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม  (Culture and Society) 2(2-0-4) 
5. TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแกปญัหา 

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

 

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

10. ASEN 102   ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2  (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 
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เง่ือนไข การเรียนการสอนในกลุม่วิชาภาษา 
(1) สําหรับนักศึกษาไทย 

-  กําหนดเรียนภาษาอังกฤษ      6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102) 
 และเลือกเรยีน ภาษาอังกฤษ  6   หนวยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)   

      หรือเรียน ภาษาอาเซยีน       6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 
(2) สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

-  กําหนดเรียนภาษาไทย         6   หนวยกิต (THAC 101 และ THAC 102) 
  และเลือกเรยีน ภาษาไทย      6   หนวยกิต (THAC 201 และ THAC 202)   
     หรือเรียน ภาษาอาเซยีน       6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 

 หรือเรียน  ภาษาอังกฤษ   6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)   
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารย์
 ที่ปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย  
-  การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 

 

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

 

2(1-2-4) 

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

 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  102  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน   34   หน่วยกิต 

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

3(3-0-6) 

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

3(2-2-5) 

3.  PUBH 113 ทักษะพื้นฐานการเรยีนรูดานสุขภาพและสาธารณสุข   
(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 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข   (Health Economics) 3(3-0-6) 
8.  PUBH 312 การวิจัยทางสุขภาพและชีวสถติ ิ(Health Research and Biostatistics)        4(4-0-8) 
9.  PUBH 313 การเรยีนรูตลอดชีวิตกับวิถีสุขภาพชุมชน   

(Life Long Learning for Health Community Ways of Living)  
3(3-0-6) 
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10.  PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุข  (Public Health Administration) 3(3-0-6) 
11.  PUBH 412 กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(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  หน่วยกติ 
1.  PUBH 220 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน  (Community Health Promotion ) 3(3-0-6) 
2.  PUBH 221 การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม (Holistic Health Care) 3(3-0-6) 
3.  PUBH 226 การปูองกันและควบคมุโรคติดตอ   

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

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

2(2-0-4) 

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

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

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

(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 จริยธรรมกับอาชีพดานสุขภาพ  (Ethic for Health Profession) 2(2-0-4) 
12.  PUBH 337 การบําบัดโรคเบื้องตน  (Basic Medical Care)   3(3-0-6) 
13.  PUBH 428 การสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูสงูอายุ 

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

14.  PUBH 429 การดูแลสุขภาพท่ีบาน  (Home Health Care) 2(2-0-4) 
15.  PUBH 430 ภาวะผูนําเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสรางความเขมแข็งในชุมชน  

(Leadership for Health and Community Development and 
Empowerment)  

3(3-0-6) 

16.  PUBH 481 สัมมนาดานสุขภาพและสาธารณสขุ 
(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  จ านวน 15 หน่วยกิต   โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.  PUBH 271 จิตวิทยาและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ  

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

2.  PUBH 371 โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัยและการคุมครองผูบริโภค  
(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 การอนุรักษ์และสรางคุณคาทรัพยากรสุขภาพและสาธารณสุขในชุมชน  
(Public Health Resources Conservation and Value Creation in 
Community) 

3(3-0-6) 

5.  PUBH 471   หลักการดูแลผูปุวยเรื้อรัง    
(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. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 ใหเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และการลงทะเบียน
เลือกเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ใหอยูภายใตการแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ 
 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา : หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1   
 ภาคเรียนที ่1    ภาคเรียนที ่2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป 2  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2  3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชวีิตประจําวนั  2  LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3  LEAC 200 การเรียนรูผานกิจกรรม  2 1 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม  1 1  PUBH 110 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยาพื้นฐาน 3 
PUBH 113 ทักษะพืน้ฐานการเรียนรูดานสขุภาพ

สาธารณสขุ 
3  SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต  2 

 และสาธารณสุข    SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
TAPS 100 การคิดและการแกปัญหา  2  เลือกเสร ี1 .............. 3 
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     

 รวม 15   รวม 16 
 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 2   
 ภาคเรียนที ่1    ภาคเรียนที ่2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3  3  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 4  3 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั  2  PUBH 211 วิทยาการระบาด 3 
PUBH 111 จุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา 3  PUBH 213 พยาธิวิทยาและอาการวทิยา  2 
PUBH 212 ชีวเคมทีางโภชนาการ 3  PUBH 221 การดแูลสุขภาพแบบองค์รวม 3 
PUBH 220 การสงเสรมิสุขภาพในชุมชน 3  PUBH 227 การปูองกนัและควบคุมโรคไมติดตอ 2 
PUBH 226 การปูองกนัและควบคุมโรคติดตอ 3  PUBH 228 การปฐมพยาบาล 2 
เลือกเสร ี2 .............. 3  PUBH 271 จิตวิทยาและการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ  2 
       

 รวม 20   รวม 17 
 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 3   
 ภาคเรียนที ่1    ภาคเรียนที ่2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PUBH 310 เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ 3  PUBH 313 การเรียนรูตลอดชีวิตกับวิถีสขุภาพชุมชน 3 
PUBH 312 การวจิัยทางสุขภาพและชีวสถิต ิ 4  PUBH 333 อนามัยสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 3 
PUBH 327 สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร ์ 3  PUBH 334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 
PUBH 330 เภสัชสาธารณสุข 2  PUBH 337 การบําบัดโรคเบื้องตน 3 
PUBH 335 การจดัการสาธารณภัย 2  PUBH 372 การประสัมพันธ์และสื่อผสมทางสุขภาพและสาธารณสุข 

 
2 

PUBH 336 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข  2  PUBH 373 การอนรุักษ์และสรางคุณคาทรัพยากรฯ 3 
PUBH 371 โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัยและการ

คุมครองผูบริโภค 
3  PUBH 428 การสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ 

 
2 

 รวม 19   รวม 18 
 

      นักศึกษาชั้นปีที่ 4   
 ภาคเรียนที ่1    ภาคเรียนที ่2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PUBH 410 การบริหารงานสาธารณสุข 3  PUBH 491 การบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ 14 
PUBH 412 กฎหมายเก่ียวกับสุขภาพสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 2     
PUBH 413 สุขภาพและพหุวฒันธรรม 2     
PUBH 429 การดแูลสุขภาพที่บาน 2     
PUBH 430 ภาวะผูนําเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแขง็ฯ

ในชุมชน 
3     

PUBH 471 หลักการดูแลผูปุวยเรื้อรัง 2     
PUBH 472 การดแูลแบบประคับประคองในชุมชน 3     
PUBH 481 สัมมนาดานสาธารณสขุ 2     

 รวม 19   รวม 14 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน  10  หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์   (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                    ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม
สมัยโบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม และประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม  
                    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) 
        ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์  อุปทาน และปัจจัย
กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  
การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ        
     Study the basic of principles  Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand 
Supply and factors determining of consumer spending behavior, the production level. National Income, 
Basic knowledge in capital market ,Money and Banking, Government finance, International trade. 

 

LAWS 102   กฎหมายทั่วไป   (General Laws) 2(2-0-4) 
                   ความรูพื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ที่มาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก
กฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
             Basic Knowledge of Law, sources , origin and categories of laws, legal application and 
abrogation, general principles of civil law , criminal law and constitutional law. 
 

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

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข
ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
                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.      
 

  ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน 12  หน่วยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    (English for Communication I) 3(2-2-5) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    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) 
 โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                    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)  
                   โครงสรางที่สําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อาน  เขียน  โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
                    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 สํานวนที่ใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
                    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 โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน ทักษะการฟัง  พูด  อาน  เขียน
ประโยคขั้นพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  
                   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) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                  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) 
                  การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง
โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ 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) 
                   การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพไดอยางเหมาะสมและอยางมีประสิทธิภาพ 
                    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) 

เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรยีนภาษาเขมร ลาว พมา เวยีดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลสั (จีน/ญีปุุ่น/
เกาหลี)     โดยมเีนื้อหาประกอบดวยหลักไวยากรณ์และรปูประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับเบื้องตน  การฟัง การพูด การอาน 
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 พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุุน/เกาหลี)  
โดยมีเนื้อหาประกอบดวยหลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น  การฟัง การพูด การอาน 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   จ านวน  6  หน่วยกิต 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   (Mathematical  in Daily Life) 2(2–0–4) 
     ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแกปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกต์ใชขอมูล 
และการวิเคราะห์ขอมูลเบื้องตนเพื่อการตัดสินใจ  
     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) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหวางมนุษย์กับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและพลังงาน การสงเสริม  บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      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  ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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   จ านวน  2  หน่วยกติ 
LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิ ลปวัฒนธรม  การเสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข  
               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) 
                    การเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์  มีจิต
อาสา สํานึกและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
                   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    จ านวน 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 2.1 วิชาแกน  34  หน่วยกิต 

PUBH 110 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐานส าหรับงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 
  (Fundamental Human Anatomy and Physiology for Public Health)   
  โครงสรางรางกายมนุษย์และกลไกการทําหนาที่พ้ืนฐานของระบบตางๆ อาทิ ระบบปกคลุม ระบบโครงราง
และกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหารและระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ 
ระบบสืบพันธ์ุระบบน้ําเหลืองและภูมิคุมกัน 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 จุลชีววิทยาส าหรับสุขภาวะและสุขภาพ  3(2-2-5) 
 (Microbiology  for  Health and Public Heath Learning) 

โครงสราง สรีรวิทยา คุณสมบัติของจุลชีพ  โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์และปรสิต  วิธีการควบคุม  การปูองกัน และ
การทําลาย  การติดเช้ือและปฏิกิริยาโตตอบของภูมิคุมกันในรางกาย และการใชประโยชน์จากจุลินทรีย์  การเก็บสิ่งตรวจเพื่อ
วินิจฉัยโรคและการฝึกปฏิบัติทางหองปฏิบัติการ 
    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 ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุข  3(1-4-6)
 (Fundamental Skill in Heath  and  Public Heath Learning) 
 การเตรียมนักศึกษาเพื่อการปรับตัวในการใชชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย  การเตรียมความพรอม
ดานวิชาชีพพื้นฐานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทั้งภายในคณะ  มหาวิทยาลัยและในชุมชน การเรียนรูความมีวินัยและ
กฎระเบียบตางๆ  คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ    การเรียนอยางมีความสุข การเตรียมความรูดานภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันสําหรับงานดานคําศัพท์ทางการแพทย์ที่ใชดานสุขภาพและสาธารณสุข  
 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. 
 

PUBH 211     วิทยาการระบาด   (Epidemiology) 3(3-0-6) 
   ความหมาย หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรคและ  การกระจายของโรคและอุบัติภัย
ในชุมชนการใชเครื่องมือทางระบาดวิทยาในการวัดสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคการเฝูาระวังการระบาดและการสอบสวน
โรค การประเมินคุณภาพเครื่องมือและเครื่องทดลอง การใชหลักวิทยาการระบาดสําหรับงานดานสุขภาพและสาธารณสุข การ
ควบคุมและปูองกันโรคและอุบัติภัยในชุมชน การนําขอมูลทางระบาดวิทยามาใชในการวางแผนงานดานสุขภาพ 
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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 for  Health and Wellness) 3(2-2-5) 
   โครงสราง คุณสมบัติ และหนาที่ของสารชีวโมเลกุลของอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลเมื่อ
ไดรับสารพิษหรือสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย   อันตรายจากสารเคมีและสารเคมีทางการเกษตรเชน ยาฆาแมลง ยาฆาหญา 
สารเคมีจากอุตสาหกรรมและในบานแนวคิดเรื่องอาหารเป็นยา การใชความรูทางชีวเคมีทางโภชนาการเพื่องานดานสุขภาพ
และงานสาธารณสุข  
   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 ความรูพื้นฐานทางพยาธิวิทยาตามระบบที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย  
ผลกระทบตอความสมดุลทางดานรางกายและจิตใจ  อาการและอาการแสดงรางกายของระบบตางๆ         อันเนื่องมาจาก
พยาธิสภาพของโรคแตละชนิด 
   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) 
   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใชกับงานดานสุขภาวะและสุขภาพจุดคุมทุนในการ
จัดบริการดานสุขภาพ การเงินและงบประมาณ การจัดระบบบริการและสวัสดิการดานสุขภาพ การจัดบริการธุรกิจดานสุขภาพ
ภายในประเทศ รวมทั้งระบบการประกันสุขภาพและการดูแลระยะยาวการประกันสุขภาพ สิทธิผูรับบริการ การประกันสังคม 
การประกันสุขภาพของขาราชการการประกันสุขภาพของเอกชน 
 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 ปัญหาดานสุขภาพและ
การทบทวนวรรณกรรม โจทย์วิจัยทางดานสุขภาพ เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห์ขอมูล การประเมิน
งานวิจัยทางดานสุขภาพการเขียนโครงรางการวิจัย การเลือกหัวขอที่ดําเนินการวิจัยขนาดเล็ก การเขียนรายงานและการนํา
ผลการวิจัยไปใชในงานดานสุขภาพและการสาธารณสุข ขอมูล การบันทึกขอมูลและการนําเสนอขอมูลทางสถิติ การวิเคราะห์
ขอมูลพื้นฐานทางสถิติการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การกระจายของขอมูลความนาจะเป็น การแจกแจงคาสถิติ การประมาณ
คา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ขอมูลแจงนับและขอมูลตอเนื่องสหสัมพันธ์และสมการเชิงเสนอยางงาย การฝึก
วิเคราะห์ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
   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)  
 ทฤษฎีการเรียนรูและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตการคิดอยางเป็นระบบและการสรางบรรยากาศการเรียนรูสูวิถี
สุขภาพชุมชนที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ วิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมโลก การจัด
ระเบียบโลก ปัญหาและการแกปัญหาของสังคมโลกแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกการปรับตัวของไทยในสังคมโลก ตลอดจน
เหตุการณ์ตางๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเพื่อเป็นความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต การรูจักวิธีการเรียนรูตลอดชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม
แหงปัญญาและขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาสุขภาพตามวิถีไทย และการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงในชุมชนได
อยางยั่งยืน 
  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 การบริหารทรัพยากร 
การวิเคราะห์สถานการณแ์ละนโยบาย การกําหนดและเลือกปัญหาสุขภาพ  การวางแผนกลยุทธ์ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาหมาย และกลยุทธ์ในการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนงานและโครงการ การดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ การ
ควบคุมกํากับและการประเมินผลโครงการที่มีตอการแกไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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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) 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ และ
กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์หลักกฎหมายใน
การปฏิบัติงานดานสุขภาพและการสาธารณสุขพระราชบัญญัติสถานประกอบการดานสุขภาพและสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 
  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 ที่เกี่ยวของกับสุขภาพและวัฒนธรรม ระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบพหุ
วัฒนธรรมในซีกโลกตะวันออกและตะวันตก ลักษณะชาติพันธุ์ของคนที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและการกินอยู พหุวัฒนธรรมและ
วิถีไทย ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บปุวย การดูแลดวยหัวใจของความเป็นมนุษย์ตามลักษณะพหุวัฒนธรรม และการ
เยียวยารักษาตามภูมิปัญญาไทย   การพึ่งตนเองดานการสงเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและการฟื้นฟูสภาพดวยวิถีไทยและความ
แตกตางทางวัฒนธรรม 
   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 นโยบายสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน การประเมิน และการวิเคราะห์ปัญหาความตองการของชุมชนการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาและสงเสริม
สุขภาพในชุมชน 
   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 แนวทางในการดูแลสุขภาพของบุคคลและครอบครัว
แบบองค์รวมในแตละชวงวัยทั้งในวัยทารก วัยหัดเดิน กอนเรียน วัยเรียน วัยรุน วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ ทั้งดานรางกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถแกไขปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของแตละชวงวัย ตลอดจนถึงเรื่องสุขภาพสะสม  
 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)   
   แนวคิดพื้นฐานการเกิดโรคติดตอ สาเหตุของการเกิดโรคติดตอที่พบบอยในประเทศไทยและในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา การติดตอ และการทําลายเช้ือ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา 
ตลอดจนการปูองกันและควบคุมโรคติดตอเบื้องตน การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การปูองกันกอนการเกิดโรค การควบคุมโรค
ขณะเกิดโรค การปูองกันการเกิดโรคติดตอในครั้งตอไป และการสื่อสารการระบาดของโรคติดตอ 
   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) 
   แนวคิดพื้นฐานการเกดิโรคไมติดตอ สาเหตุและปัจจัยเสีย่งของการเกิดโรคไมติดตอ ที่พบมากในประเทศ
ไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การปูองกันโรคไมตดิตอ และการสื่อสารการเกิด
โรคไมตดิตอ และการใชสารเสพตดิ 
   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  การชวยเหลือเบื้องตนแกผูเจ็บปุวยกะทันหันหรือ
ผูบาดเจ็บ ขอควรระวังในการปฐมพยาบาล การใหคําแนะนํา การเคลื่อนยายและการสงตอบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่
สาธารณสุขในการปฐมพยาบาลในสถานบริการระดับปฐมภูมิและการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล 
 Concept, principle and advantage of first aid. First aid care for victim with acute illness 
and trauma. Precaution for first aid. Instruction, transferring and referring of victim. Role of public health 
personal regarding first aid in primary care setting and practicum. 
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PUBH 327 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  (Health Education and Behavioral Science) 3(3-0-6) 
 แนวคิด ทฤษฎี ทางดานสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ 
วางแผนใหสุขศึกษาและคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยบูรณาการความรูจากทฤษฎีไปสูการ
เรียนรูดวยตนเอง การดําเนินงานสุขศึกษาในโรงเรียนและชุมชน ดวยการผลิตสื่อดานสุขศึกษาและการสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ใหเหมาะสมกับโรงเรียนและชุมชน  
 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) 
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับยา ฤทธิ์และผลขางเคียงของยา การจัดแบงกลุมยา ช่ือสามัญและช่ือทางการ
คาของยา ยาสามัญประจาํบาน และอันตรายจากการใชยา หลักการใชถูกตอง  6 ประการ   การใหความรูและขอมูล
เบื้องตนแกประชาชนในการใชยานโยบายแหงชาติดานยาและบัญชียาหลักแหงชาติ การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ 
บัญชีรายการยาของสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  
 Basic knowledge of medication, effects and side effects of medication, drug classification, 
generic name and trade name of drugs, common drugs, and adverse effect of medication. Six rights for 
medication administration. Information and public education for medication use. National medication 
policy and laws, national list of essential medicines, medication stock and medical supplies 
administration. Medication list of health services in primary care level. 
 
PUBH 333  สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Sanitation and Environmental Health) 3(3-0-6) 
  ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของสุขาภิบาลและการอนามัยสิ่งแวดลอม ปัญหา สาเหตุและ
ผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอสุขภาพ มลภาวะทางอากาศและน้ํา การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การ
จัดการใหมีน้ําสะอาด การกําจัดของเสีย ขยะ วิธีการควบคุม ปูองกันและปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพตามมาตรฐานสากลและตามกฎหมาย  การปูองกันตนเอง การปูองกันโรคในสถานประกอบการ การบรรเทาอาการ
เบื้องตนในสถานประกอบการ สุขภาพหนึ่งเดียว  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม วัฎจักรของไนโตรเจน ซัลเฟอร์
และคาร์บอน 
 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 โรคและอันตรายที่เกิดจากการทํางาน 
หลักการควบคุมปูองกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน การประเมินความเสี่ยงจากการทํางานอุปกรณ์ปูองกันอันตรายสวน
บุคคล การจัดบริการอาชีวอนามัยชุมชน กฎหมายและบทบัญญัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานท่ีดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 Definition, principles and guideline for occupational health implementation. Diseases and 
hazards in workplace. Principles for controlling and preventing diseases, and accident from working. Risk 
assessment in workplace. Personal protective equipment, occupational health services in community. 
Laws and regulation related to occupational health and safety. Roles and functions of occupational 
health agency and safety. 
 
PUBH 335  การจัดการสาธารณภัย  (Disaster Management) 2(2-0-4) 
 ความหมาย ประเภท สาเหตุ อันตรายและความรุนแรงของสาธารณภัย การวางแผนดําเนินการเตรียมรับ
สถานการณ์ การควบคุมและปูองกันสาธารณภัย ขอบเขตและหลักการจัดการสาธารณภัยในชวงกอนเกิดสาธารณภัย ขณะเกิดสา
ธารณภัย และหลังเกดิสาธารณภัยประเภทตางๆ การจัดเตรียมแผน การใชเครื่องมือปูองกันภัยอยางงาย และการฝึกปฏิบัติจําลอง
เหตุการณ์สาธารณภัย  
 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 คุณธรรมและจริยธรรมในงานสาธารณสุขจรรยาบรรณวิชาชีพดาน
สาธารณสุข จริยธรรม คุณธรรมของผูใหบริการดานสุขภาพ 
 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 การบ าบัดโรคเบ้ืองต้น   (Basic Medical Care) 3(3-0-6) 

แนวคิด หลักการบําบัดโรคเบื้องตน การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจวัดสัญญาณชีพการตรวจวินิจฉัย 
การคัดกรองและการบําบัดโรคเบื้องตน การใหคําแนะนํา การสงตอและการฟื้นฟูสภาพ บทบาท หนาที่ของผูประกอบอาชีพ
ดานสุขภาพและนักสาธารณสุขในการบําบัดโรคเบื้องตน ในสถานบริการสุขภาพ   การฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน การ
สงเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค    ในระดับปฐมภูมิและชุมชน สอดรับกับ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 
   Concept, principles of primary medical care, health assessment. Vital signs measurement. 
Investigation, diagnosis, screening and basic treatment. Health instruction, referring and rehabilitation. Role 
of health personnel regarding primary medical care in primary level and practicum under the health 
professional laws 2013. 
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PUBH 428 การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอาย ุ(Health Promotion and Elderly Care)  2(2-0-4) 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพ การปูองกัน
อุบัติเหตุ ความรูพื้นฐานในการดูแลผูสูงอายุ การสรางพลังอํานาจใหผูสูงอายุและการดูแลผูสูงอายุอยางยั่งยืน การดูแลผูสูงอายุที่มี
อาการผิดปกติและเป็นโรคเรื้อรังที่พบบอย บทบาทครอบครัว ชุมชนในการดูแลผูสูงอายุแผนและนโยบายของชาติที่เกี่ยวของกับ
ผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุของประเทศไทยและนานาชาติและการบริการผูสูงอายุในชุมชน 
 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 การดูแลสุขภาพที่บ้าน   (Home Health Care) 2(2-0-4) 
   แนวคิด และความสําคัญของการดูแลสุขภาพที่บาน การดูแลสุขภาพที่บานกับงานสาธารณสุขมูลฐาน 
รูปแบบการบริการสุขภาพที่บาน หนวยงานและผูใหบริการดูแลสุขภาพที่บาน คุณสมบัติและทักษะที่จําเป็นของผูใหบริการ
ดูแลสุขภาพที่บาน กลวิธีทางคลินิก กระบวนการและคุณภาพของการดูแลสุขภาพที่บานปัจจัยที่ควรคํานึงถึงในการดูแล
สุขภาพท่ีบาน 
 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 ภาวะผู้น าเพ่ือการพัฒนาสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  3(3-0-6) 
 (Leadership for Health and Community Development and Empowerment)  
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา และการสรางความเขมแข็งในชุมชน ลักษณะ ประเภทผูนํา 
ภาวะผูนําท่ีเอื้อตอการพัฒนาสุขภาพชุมชน เทคนิคและกระบวนการจัดการสรางความเขมแข็งในชุมชน และการประสานงาน
ของผูนํา การมีธรรมาภิบาลของผูนํา การวางแผนงาน   การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการตัดสินใจ การจูงใจ 
การประสานงาน การดําเนินงานสรางความเขมแข็งของชุมชนและการประเมินผลงานของผูนําในการพัฒนาสุขภาวะและ
สุขภาพชุมชน 
 Concepts and theories related to leadership and community empowerment. Category 
and style of leader. Leadership that facilitate community development, techniques and processes to 
strengthen management in community and coordination of a leader. Good governance of the leader. 
Planning, organization, human resource management and decision making. Motivation, coordination, and 
operations to strengthen community and the assessment of achievements of the leaders in the 
development of a healthy community. 
 

PUBH 481 สัมมนาด้านสุขภาพและสาธารณสุข (Seminar in Health and Public Health)   2(2-0-4) 
 แนวคิด หลักการและความรูพื้นฐานของการสัมมนา กระบวนการสัมมนา การศึกษาคนควางานทางดาน
สุขภาพและสาธารณสุข การกําหนดประเด็นการสัมมนา การดําเนินการสัมมนา  การนําเสนอ อภิปรายในประเด็นการพัฒนา
งานดานสุขภาพและสาธารณสุข และพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและชุมชน 
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 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 การบูรณาการการเรียนกับการท างานวิชาชีพ                                             14(0-84-0) 
 (Work Integrated Learning for Career)   
 ฝึกปฏิบัติการบูรณาการการเรียนกับการทํางานวิชาชีพ ในรูปแบบการปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพดาน
สาธารณสุขและชุมชน โรงเรียน รวมทั้งสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยการบูรณาการความรู
ดานสาธารณสุขมาใชในการฝึกปฏิบัติตั้งแตการฝึกขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูงเพื่อการดูแลสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน 

 เริ่มจากการบูรณาการความรูมาใชในการดูแลอนามัยสวนบุคคล และสุขาภิบาลเบื้องตนการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ การปฐมพยาบาล อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยการสรางเสริม
สุขภาพ การรักษาโรคเบื้องตน   

 การฝึกปฏิบัติรวบยอดโดยใชวิธีการวิจัยในการแกปัญหาดานสาธารณสุขของชุมชน ตามขั้นตอนการวิจัย
คือ 1) การประเมินและวินิจฉัยชุมชนเพื่อหาปัญหา  2) การวิเคราะห์และเรียงลําดับความสําคัญของปัญหา 3) เลือกแกปัญหา
อยางนอย 1 เรื่อง 4) ตั้งวัตถุประสงค์  5) การวางแผนหาวิธีการแกปัญหารวมกับชุมชน 6) ประเมินผลลัพธ์ 6) สรุปและ
นําเสนอผลการศึกษา 
 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. 

 
 

 2.3  วิชาเอกเลือก     15  หน่วยกิต 
PUBH 271 จิตวิทยาและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ   (Psychology and Health Counseling) 2(2-0-4)  
 ความรูเบื้องตน แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยา ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ทฤษฎีการใหคําปรึกษา การประยุกต์ใช
ทฤษฎีในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาวะดานรางกายและจิตใจ การปูองกัน ควบคุมและแกไขปัญหา
สุขภาพจิตที่มีผลกระทบในชุมชน  
 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. 
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PUBH 371 โภชนาการ การจัดการอาหารปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 (Nutrition, Food Safety and Consumer Protection) 
 ปัญหาทางโภชนาการ ความเช่ือและวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการและการให
โภชนศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมการบรโิภคในระดับบคุคลและชุมชน สิทธิของผูบริโภค คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยใน
สิ่งที่บริโภค อาหาร ยาและเครื่องสําอาง รวมทั้งวัตถุมีพิษ และวัตถุอันตราย หลักการตรวจสอบผลติภณัฑ์ที่ใชในชีวิตประจาํวนั 
 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)    
 การประยุกต์การประชาสัมพันธ์มาใชในงานสาธารณสุข เพื่อสรางความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน ในการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเปูาหมายตางๆ การรณรงค์ในงานสาธารณสุขและ     การสื่อสารดานสุขภาพ กระบวนการสื่อสาร
ดานสุขภาพการทํา Webpage ขั้นพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารสุขภาพ
การใชสื่อ/ผลิตสื่อดานสาธารณสุข  
 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 และหลักการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และสมุนไพรที่ใชในชีวิตประจําวันท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ การจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอมการ
เรียนรูคุณคาของพืชพรรณที่มีตอชีวิตและภูมิปัญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพการอนุรักษ์สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรทางการสาธารณสุขของไทยอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางการสาธารณสุข 
 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   หลักการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง (Principle of Care for Person with Chronic Illnesses)   2(2-0-4) 
 แนวคิด เหตุผล/ความสําคัญ วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการดูแลผูปุวยเรื้อรังที่บาน คุณลักษณะของผูดูแล 
ความรูพื้นฐาน ทักษะที่จําเป็นและอุปกรณ์ในการดูแลผูปุวยเรื้อรังที่บาน 
 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. 
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PUBH 472 การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน  (Palliative Care in Community) 3(3-0-6) 
 หลักการและแนวคิดในการดูแลแบบประคับประคอง การดูแลผูปุวยระยะสุดทายแบบ  องค์รวมการจัดการ
ความปวดและความทุกข์ทรมานในชุมชนการดูแลประคับประคองผูปุวยในชวงสุดทายของชีวิต การประคับประคองครอบครัวของ
ผูปุวยระยะกอนและภายหลังการสูญเสีย 
 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) 
หลักการทางวิทยาศาสตร์ของความสุขและทัศนคติเชิงบวกผลของการคิดเชิงบวกตอสุขภาวะและสุขภาพ 

หลักการ ทฤษฏี ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสุขและการคิดเชิงบวกการแยกแยะระหวางตํานานกับขอเท็จจริงเรื่องความสุขและ
สุขภาวะบนพ้ืนฐานจากผลการวิจัย 

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

 แนวคิด ทฤษฎี ทางดานพฤติกรรมศาสตร์ การประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพทุกกลุมวัย วางแผน
กลยุทธ์และคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การบูรณาความรูจากทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การเรียนรูดวยตนเอง 
การผลิตสื่อดานสุขภาพและการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ใหเหมาะสมกับกลุมคน ครอบครัว ชุมชนและ
โรงเรียน 
 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. 

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

 
 
 
 

 

** หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560  อยู่ระหว่างการพิจารณาการอนุมัติ
หลักสูตรจาก สกอ. 
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 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิการบินและการขนส่งทางอากาศ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะบริหารธรุกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 
Faculty of Business and Public Administration 
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 ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย :  หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program 
 

 ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย  ช่ือเต็ม :  บัญชีบัณฑิต      
    ช่ือยอ  :  บช.บ. 

         ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :  Bachelor of Accountancy      
    ช่ือยอ  :  B.Acc. 
 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญาและความส าคัญ 

มุงสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการ
สื่อสารและทักษะดานภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความตองการของสังคมอันกอใหเกิดประโยชน์
สูงสุดตอประเทศชาติ 

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อสรางบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมคีวามรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชีและสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 
2. เพื่อสรางบณัฑิตทางการบญัชีท่ีมคีุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของสถาบัน 
3. เพื่อสรางบณัฑิตรองรับสายวิชาชีพทางดานตลาดเงินตลาดทุน 
 

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1) กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศสตร ์  10 หนวยกิต 
2) กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศสตร ์  6 หนวยกิต 
4) กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม  2 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
1) กลุมวิชแกน  36 หนวยกิต 
2) กลุมวิชาเอกบังคับ  36 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาเอกเลือก   13 หนวยกิต 
4) กลุมวิชาโท    15 หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   
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รายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ให้เรียนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต   ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต    
 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

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

 
 

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

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

** เง่ือนไขการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษา 
(1) สําหรับนักศึกษาไทย   

- กําหนดเรยีนภาษาอังกฤษ      6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102) 
และเลือกเรยีน ภาษาอังกฤษ   6   หนวยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)   

      หรือเรียน ภาษาอาเซยีน         6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 
(2) สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

- กําหนดเรยีนภาษาไทย          6   หนวยกิต (THAC 101 และ THAC 102) 
  และเลือกเรยีน ภาษาไทย      6   หนวยกิต (THAC 201 และ THAC 202)   
     หรือเรียน ภาษาอาเซยีน        6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 

 หรือเรียน  ภาษาอังกฤษ   6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)   
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

-  การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 
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1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   6   หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Mathematic  in Daily Life) 2(2-0-4) 
2. SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environmental and Life)   2(2-0-4) 
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Media and Technology) 2(2-0-4) 

 

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

 

หมายเหตุ : 
1. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะในการสื่อสาร (Commnicaton competency) ไดแก 

1.1 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ      1.2  กลุมวิชาภาษา 
2. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency) ไดแก 

2.1  สังคมและวัฒนธรรม                2.2  อารยธรรมและประวัติศาสตรศ์ิลป 
      3.  กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานวิชาชีพ (Professinoal competency)  
 3.1  การคิด การสื่อสารและการแกปัญหา 
      4.  กลุมวิชาที่สะทอนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยัในดานจิตอาสา ไดแก 
 4.1  การเรียนรูผานกิจกรรม             4.2  สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
 
 

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกิต  

 2.1  กลุ่มวิชาแกน  36  หน่วยกิต 
1. ACCT  111 การบัญชีขั้นตน 1  (Introduction to Accounting Principles I) 3(3-0-6) 
2. ACCT  112 การบัญชีขั้นตน 2  (Introduction to Accounting Principles II) 3(3-0-6) 
3. BLAW 201 กฎหมายธรุกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ  (Business Law and Ethics)  3(3-0-6) 
4. BUSI  102 หลักการตลาด   (Principles of Marketing)  3(3-0-6) 
5. BUSI  103 หลักการจดัการและพฤติกรรมองค์การ  

(Principles  of  Management and Organizational Behavior)        
3(3-0-6) 

6. BUSI  201 การภาษีอากร 1  (Taxation I)  3(3-0-6) 
7. BUSI  203 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติิธุรกิจ  

(Quantitative Analysis and Business Statistics)  
3(3-0-6) 

8. BUSI  205 การเงินธุรกิจ  (Business Finance)  3(3-0-6) 
9. BUSI  221 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 

(Management of Information System in Organization)  
3(2-2-6) 

10. BUSI  325 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 3(2-2-5) 
11. BUSI  326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

(International Business Management) 
3(3-0-6) 

12. ECON  105 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ  (Business Economics)  3(3-0-6) 
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2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  36  หน่วยกิต 
1. ACCT  211 การบัญชีขั้นกลาง 1  (Intermediate Accounting I) 3(3-0-6) 
2. ACCT  212 การบัญชีขั้นกลาง 2  (Intermediate Accounting II) 3(3-0-6) 
3. ACCT  221 การบัญชีตนทุน 1  (Cost Accounting I) 3(3-0-6) 
4. ACCT  311 การบัญชีขั้นสูง 1   (Advanced Accounting I)  3(3-0-6) 
5. ACCT  312 การบัญชีขั้นสูง 2   (Advanced Accounting II)  3(3-0-6) 
6. ACCT  321 การบัญชีตนทุน 2  (Cost Accounting II) 3(3-0-6) 
7. ACCT  331 การสอบบัญช ี (Auditing) 3(3-0-6) 
8. ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี (Accounting Information System) 3(3-0-6) 
9. ACCT  351 การภาษีอากร 2  (Taxation II) 3(3-0-6) 

10. ACCT  411 การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห ์  
(Financial Reports and Analysis) 

3(3-0-6) 

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

 

2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต  โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้  
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 การเตรียมความพรอมการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

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

4. ACCT  382 การฝึกงาน 3  (Practicum III) 3(0-18-0) 
5. ACCT  315 การบัญชีธนาคาร   (Bank Accounting) 3(3-0-6)   
6. ACCT  393 การวิจัยทางการบญัช ี (Accounting Research) 3(3-0-6)   
7. ACCT  412 ทฤษฎีการบัญชี  (Accounting Theory) 3(3-0-6)   
8. ACCT  413 การบัญชีระหวางประเทศ   (International Accounting) 3(3-0-6)   
9. ACCT  414 การบัญชีหนวยงานรัฐบาล  (Governmental Accounting) 3(3-0-6)   
10. ACCT  421 การบริหารตนทุน  (Cost Management) 3(3-0-6)   
11. ACCT  422 การวางแผนและควบคุมทางบญัช ี (Controllership) 3(3-0-6)   
12. ACCT  423 การวางแผนกําไรและการควบคุม  (Profit Planning and Control) 3(3-0-6)   
13. ACCT  424 การบัญชีเพื่อการจดัการสิ่งแวดลอม  

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

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

3(3-0-6)   

15. ACCT  433 ปัญหาการสอบบัญช ี (Problems in Auditing) 3(3-0-6)   
16. ACCT  434 การสอบบัญชภีาษีอากร  (Tax Auditing) 3(3-0-6)   
17. ACCT  441 โปรแกรมสําเร็จรูปดานการบัญชีและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผน

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

3(2-2-5) 

18. ACCT  442 การวางระบบบญัช ี  (Accounting System Design) 3(3-0-6) 
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19. ACCT  443 ระบบฐานขอมลูสําหรับการบัญชี  (Database Systems for Accounting) 3(3-0-6) 
20. ACCT  444 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

(Analysis and Design of Accounting Information Systems) 
3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

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

 

2.4 กลุ่มวิชาโท  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 (1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุมวชิาโทการเงินการธนาคาร ของสาขาวิชาการบัญชีที่เปิดสอนในลักษณะการ
จัดการสอนรวมกับผูประกอบการ 
 (2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยั จํานวนไมนอย
กวา 15 หนวยกิต  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

กลุ่มวิชาโท การเงินการธนาคาร   
   นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเลือกกลุมวิชาการเงินการธนาคารเป็นวิชาโท จะตองลงทะเบียนใน
รายวิชาที่ระบไุว  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังตอไปนี ้

 

1.  ACCT 415 การบัญชีธนาคาร   (Bank Accounting) 3(3-0-6) 
2.  FINA  361 สถาบันการเงิน   (Financial Institutions)              3(3-0-6) 
3.  FINA  362 การเงินสวนบุคคล   (Personal Finance)        3(3-0-6) 
4.  FINA  363 การจัดการสินเช่ือ  (Credit Management)                 3(3-0-6) 
5.  FINA  364 หลักการประกันภยั  (Principles of Insurance)         3(3-0-6) 
6.  FINA  461 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Control)           3(3-0-6) 
7.  FINA  462 การวิเคราะห์ตราสารทุน   (Equity Analysis)                       3(3-0-6) 
8.  FINA  463 การวิเคราะห์ตราสารหนี ้  (Fixed Income Analysis) 3(3-0-6) 
9.  FINA  464 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย ์

(Real Estate Finance and Investment) 
   3(0-0-40) 

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 

 
 
 

 :  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1.ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
2.ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ 
 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  :  1. แผนการศึกษาแบบฝึกงาน 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 111 การบัญชขีั้นตน 1 3  ACCT 112 การบัญชขีั้นตน 2 3 
BUSI  103 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคก์าร 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชวีิตประจําวนั 2  ECON 105 เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1  3  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 
TAPS 100 การคิดและการแกปัญหา 2  LEAC 200 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1  3 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 2  ACCT  181 การฝกึงาน 1 1 
 รวม 18   รวม 19 

หมายเหตุ :  กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 181 การฝึกงาน 1  ตองฝึกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  211 การบัญชขีั้นกลาง 1 3  ACCT  212 การบญัชีขั้นกลาง 2 3 
BLAW 201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  ACCT  221 การบญัชีตนทุน 1 3 
BUSI  221 การจดัการระบบสารสนเทศในองคก์ร 3  BUSI  201 การภาษีอากร 1 3 
BUSI  203 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป 2 
BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 4  3 
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3  3  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 
SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2  ACCT  281 การฝึกงาน 2 3 
SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2     
 รวม 22   รวม 20 

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 281 การฝึกงาน 2   ตองฝึกงานในชวงภาคฤดูรอนไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  311 การบัญชขีั้นสูง 1 3  ACCT  312 การบัญชขีั้นสูง 2 3 
ACCT  321 การบัญชตีนทุน 2 3  ACCT  331 การสอบบัญช ี 3 
ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3  COMP 300 คอมพิวเตอร์เพือ่การทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 
ACCT  351 การภาษีอากร 2 3  XXXXXXX วิชาโท  3 3 
BUSI  325 การจดัการเชิงกลยุทธ ์ 3  XXXXXXX วิชาโท  4 3 
XXXXXXX วิชาโท 1 3  ACCT 382 การฝกึงาน 3 3 
XXXXXXX วิชาโท 2 3     
 รวม 21   รวม 15 

หมายเหตุ :  1.  กรณนีักศกึษาทีล่งทะเบียนเรียนรายวิชา ACCT 382 ตองฝึกงานในชวงภาคฤดรูอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 
 2. กรณนีักศกึษาสอบไมผานหลักเกณฑ์การทดสอบ IT Examination : Computer for Working  ในชัน้ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ตองลงทะเบียน

เรียนรายวิชา COMP 300 คอมพิวเตอร์เพือ่การทํางาน  ไมนับรวมหนวยกติ ในภาคเรยีนถัดไปจนกวาจะผานเกณฑ์การทดสอบ 
 

      นักศึกษาชั้นปีที่ 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 411 การรายงานทางการเงนิและการวิเคราะห์ 3  ACCT 491 การสมัมนาทางการบัญช ี 3 
ACCT 431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3  BUSI  326 การจดัการธรุกจิระหวางประเทศ 3 
XXXXXXX วิชาเอกเลอืก 1 3  XXXXXXX วิชาเอกเลอืก 2 3 
XXXXXXX วิชาโท 5 3     
       

 รวม 12   รวม 9 
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แผนการศึกษา  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  :   2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 111 การบัญชขีั้นตน 1 3  ACCT 112 การบัญชขีั้นตน 2 3 
BUSI  103 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคก์าร 3  BUSI 102 หลักการตลาด 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชวีิตประจําวนั 2  ECON 105 เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1  3  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 
TAPS 100 การคิดและการแกปัญหา 2  LEAC 200 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1  3 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 2     
       

 รวม 18   รวม 18 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 2   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  211 การบัญชขีั้นกลาง 1 3  ACCT  212 การบัญชขีั้นกลาง 2 3 
BLAW  201 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธรุกิจ 3  ACCT  221 การบัญชตีนทุน 1 3 
BUSI  203 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 3  BUSI  201 การภาษีอากร 1 3 
BUSI  205 การเงินธรุกจิ 3  BUSI  325 การจดัการเชิงกลยุทธ ์ 3 
BUSI  221 การจดัการระบบสารสนเทศในองคก์ร 3  CIVI  100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป 2 
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3 3  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 4  3 
SCIE  100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2  SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
       
 รวม 20   รวม 19 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 3   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT  311 การบัญชขีั้นสูง 1 3  ACCT  312 การบัญชขีั้นสูง 2 3 
ACCT  321 การบัญชตีนทุน 2 3  ACCT  381 การเตรียมความพรอมการปฎิบัติงานสหกิจ

ฯ 
1 

ACCT  331 การสอบบัญช ี 3  ACCT  431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3 
ACCT  341 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3  COMP  300 คอมพิวเตอร์เพือ่การทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) 2* 
ACCT  351 การภาษีอากร 2 3  XXXXXXX วิชาเอกเลอืก 1 3 
XXXXXXX วิชาโท  1 3  XXXXXXX วิชาโท  3 3 
XXXXXXX วิชาโท  2 3  XXXXXXX วิชาโท  4 3 
       

 รวม 21   รวม 18 
 

 
 

 

 
 

หมายเหตุ :  1.  วิชา COMP 300 คอมพิวเตอรเ์พื่อการทํางาน  ไมนับรวมหนวยกิตไวในโครงสรางหลักสูตร 
2. กรณนีกัศึกษาสอบไมผานหลกัเกณฑ์การทดสอบ IT Examination : Computer for Working  ในชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2  ตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชา COMP 300 คอมพิวเตอร์เพือ่การทํางาน  ไมนับรวมหนวยกิต ในภาคเรียนถดัไปจนกวาจะผานเกณฑ์การทดสอบ 
 

 

      นักศึกษาชั้นปีที่ 4   

 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ACCT 411 การรายงานทางการเงนิและการวิเคราะห์ 3  ACCT 481 การปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 6 
ACCT 491 การสมัมนาทางการบัญชี 3     
BUSI  326 การจดัการธรุกจิระหวางประเทศ 3     
XXXXXXX วิชาเอกเลอืก 2 3     
XXXXXXX วิชาโท  5 3     
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3     
 รวม 18   รวม 6 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์ (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  ความเช่ือทางศาสนา  ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม

สมัยโบราณ อารยธรรมสมัยกลาง อารยธรรมสมัยใหมและประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม  
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 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Economics  in  Daily  Life)        2(2-0-4) 
 ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปทาน และปัจจัย

กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  
การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ        

Study the basic of principles  Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand  
Supply and factors determining of consumer spending behavior ,the production level. National Income  
,Basic knowledge in capital market ,Money and Banking, Government finance, International trade. 
 

LAWS 102   กฎหมายทั่วไป (General Laws) 2(2-0-4) 
 ความรูพื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ท่ีมาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก
กฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

Basic Knowledge of Law, sources , origin and categories of laws, legal application and 
abrogation, general principles of civil law , criminal law and constitutional law. 

 

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

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข
ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
                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.   
 

ค าอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน  12  หน่วยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I) 3(2-2-5) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    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) 
 โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                    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)  
                   โครงสรางที่สําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อาน  เขียน  โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
                    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 สํานวนที่ใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
                    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 โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน ทักษะการฟัง  พูด  อาน  เขียน
ประโยคขั้นพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  
                   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) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                  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) 
 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง
โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ 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) 
 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพไดอยางเหมาะสมและอยางมีประสิทธิภาพ 
                    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 พมา เวียดนาม หรือกลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุุน/เกาหลี)  
โดยมีเนื้อหาประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับเบื้องตน การฟัง การพูด   การอาน 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 พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุุน/เกาหลี)  
โดยมเีนื้อหาประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟัง การพูด  การอาน 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   จ านวน  6  หน่วยกิต 

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

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแกปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกต์ใชขอมูล 
และการวิเคราะห์ขอมูลเบื้องตนเพื่อการตัดสินใจ  
     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. 
 
 
 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 64 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

SCIE 100  สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life) 2(2-0-4) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหวางมนุษย์กับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและพลังงาน การสงเสริม  บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      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  ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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   จ านวน  2  หน่วยกิต 

LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรม  การเสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข  
               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) 
                    การเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์  มีจิต
อาสา สํานึกและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
                   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  กลุ่มวิชาแกน 

ACCT 111 การบัญชีขัน้ต้น 1  (Introduction to Accounting Principles I) 3(3-0-6) 
 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน  หลักการบัญชี  วงจรการบัญชี การจัดทํางบการเงินสําหรับ
กิจการใหบริการ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย รายการปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาด โปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จรรยาบรรณของวิชาชีพ
การบัญชี  
 Framework for Financial Reporting ;  principles of accounting ; accountingcycle ; financial 
statements preparation for servicing firms; special journals; control account and subsidiary ledgers; 
adjustment and corrected error entry ; the application of accounting software; Accounting Act B.E. 2543 
(2000); Accounting Profession Act B.E. 2547 (2004) and accounting professional ethics. 
 

ACCT 112 การบัญชีขัน้ต้น 2  (Introduction to Accounting Principles II) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
 ACCT 111 การบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I)  

เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด การทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบันทึกบัญชีลูกหนี้และตั๋ว
เงินรับ  การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือและการบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม  การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและ
กิจการพาณิชยกรรม  การบันทึกบัญชีเจาหนี้และตั๋วเงินจาย  การบันทึกบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จายและเงิน
ประกันสังคมคางจาย  สวนของเจาของและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 
 Cash and cash equivalance ; accounts receivable and notes receivable ; inventories  and 
accounting for value added tax ; financial statements preparation for servicing and merchandising firms ; 
accounts payable and notes payable ; personal income tax withholding ; accrued social security ;  owner’s 
equity ;  and  releting  accounting software. 

BLAW 201  กฎหมายธุรกจิและจริยธรรมทางธุรกิจ   (Business Law and Business Ethics) 3(3-0-6) 
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ  และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เชน หลัก

กฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย์ เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เชน ตราสารทุน
และตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผูบริหารและพนักงาน 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 หนาที่และความสําคัญของการตลาดที่มีผลตอความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจ 

การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ์ 
กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปูาหมายทางธุรกิจ 
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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) 

ศึกษาลักษณะขององค์การ หนาท่ีการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเขาทํางาน การ
ช้ีนําและการควบคุม แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการในปัจจุบัน บทบาทหนาที่ ของผูบริหารในดานการจัดการ  
กระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองค์การ หลักพื้นฐานและการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมองค์การ 
ความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและกลุมผูนํา  และภาวะความเป็นผูนํา อํานาจหนาที่ การจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสารใน
องค์การ ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในองค์การ ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์การจัดการพฤติกรรมองค์การ
ภายใตการบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัฒน์ และจริยธรรมในการจัดการ 

A study of organization characteristics and management roles, which include planning, 
organizing, recruiting,  directing and controlling. Concepts and theories of today’s 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, morale, organizational communication, conflict 
and the organizational change; analysis of issues related to management, organizational behavior in the 
globalized world and management ethics. 
 

BUSI 201  การภาษีอากร 1   (Taxation I)   3(3-0-6) 
ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรของไทย  หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก 
ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป และภาษีทองถิ่น 

Overview of the structure of the Thai tax,  procedures and assessment of tax collection in 
revenue code and other taxes; personal income tax; corporate income tax; value added tax; special 
business tax; withholding taxes, customs duties; excise tax; stamp duties and local taxes. 

BUSI 203  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ    3(3-0-6) 
(Quantitative Analysis & Business Statistics)   
ความรูทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใชในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน

และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะห์โครงขายงาน การจําลองสถานการณ์ รวมทั้งการประยุกต์ใชสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อการวิจัยและตัดสินใจทางธุรกิจ 

A study of mathematics and statistics for quantitative analysis, techniques for decision 
making  under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, simulation, and applied 
use of descriptive statistics and inferential statistics for processes of research and decision making in 
business context.  
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BUSI 205  การเงินธุรกิจ 1   (Business Finance I)   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบญัช ี:   

ACCT 111 การบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I) 
ACCT 112  การบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II) 
ขอบเขตและบทบาทหนาที่ของฝุายการเงิน  เปูาหมาย  และความสาํคัญของการจัดการทางการเงินของ

ธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มผีลทางภาษี  เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารการเงิน และเครื่องมือทางการเงินใน
ตลาดเงินและตลาดทุนเพื่อการตัดสินใจลงทุน  การจัดการทางการเงินของธุรกิจทั้งในดานการจัดการจดัหาเงินทุนและการ
จัดสรรเงินทุนผานตลาดทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  

 Scope and role of the finance department; goals and the importance of business 
financial management; taxable in type of business; financial analysis techniques for financial management; 
financial management of business management, financing and equity capital;  financial markets;  and 
managing financial risk. 

BUSI 221  การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3(2-2-5) 
(Management of Information System in Organization) 

วิชาบังคับก่อน :  TECH 101  สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  
หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากร
สารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องค์กรและการบริหาร บทบาทและหนาที่ของผูบริหารที่มี
ตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองค์กร กรณีศึกษา และการฝึกใชซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวของ 
Prerequisite :  TECH 101  Media and Technology in Daily Activity 

An exposure to principle of organizational information system management, applications 
of information technology to achieve competitive advantages, organizational development strategy by 
adopting information technology, information technology utilization planning, provision of information 
technology for human resources, organization, and management, roles and responsibilities of 
management with respect to utilization of information technology in organization, case study, and hands-
on practice of relevant software.  
 
BUSI 325  การจัดการเชิงกลยุทธ ์ (Strategic Management) 3(3-0-6) 
 ศึกษาการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณ์ภายในองค์การ    โดยวิเคราะห์จุดออนจุดแข็ง  
โอกาสและอุปสรรค  เพื่อกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององค์การใหเหมาะสมกับกําลังความสามารถและ
สภาพแวดลอมรวมถึงการสรางคานิยม วัฒนธรรมองค์การ  ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   แผนทิศทางกลยุทธ์ 
การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธ์   โดยใชกรณีศึกษาทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน 
 An exposure to assessment of external environment as well as internal state of particular 
organization by adopting SWOT analysis as a tool to determine the visions and missions of the 
organization with respect to organization capacity, environment, organizational value and culture,  
philosophy and policy, strategic objective, strategic direction plan, and strategic control and operation 
through a business case study.  
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BUSI 326 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) 3(3-0-6)  
ศึกษาถึงบทบาทการบริหารจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ขอมูลเพื่อการตัดสินใจการลงทุน การบริหาร

ทรัพยากร การจัดการผลประโยชน์ การวางนโยบายกลยุทธ์ การบริหารจดัการธุรกจิระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัฒน ์
ลักษณะธรุกิจระหวางประเทศในรปูแบบตาง ๆ อาทิ องค์การธุรกิจขามชาติ การพาณิชย์อเิล็คทรอนิกส์  เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม กฎระเบยีบ ขอบังคับ ขอตกลงขององค์การการคาและองค์การของนานาชาติที่เกี่ยวกบัธุรกิจระหวางประเทศ 

         Study the roles of International business management, information for decision making on 
investment, human resources management, benefit management, policy planning, strategies, international 
business management in the globalized age, types of international business management such as 
multinational business,  E-commerce, etc. in order to match with present business environment, rules, laws, 
regulations and  agreements of WTO and international bodies related to international business. 
 

ECON 105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (Business Economics) 3(3-0-6) 
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ดานอุปสงค์ พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต การวิเคราะห์ตนทุนกําไร  

โครงสรางการตลาด ตลาดการเงิน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการคาและการเงินระหวางประเทศ เพื่อนําไปใช
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายของธุรกิจ เชน นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด  
นโยบายการกําหนดราคา   

An exposure to principles of economics with an emphasis on demand, consumer 
behavior, production behavior, cost and profit analysis, market structure, financial market, monetary 
policy, fiscal policy, and international trade and monetary policy. This also aims to encourage applied use 
of these topics in the processes of analysis and decision-making as well as business policy determination 
including production policy, marketing policy, and pricing policy.  

 
 

 2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
ACCT 211 การบัญชีขัน้กลาง 1  (Intermediate Accounting I) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ACCT 112  การบัญชีขั้นต้น 2  (Introduction to Accounting  Principles II) 
วิชาบังคับก่อน : ส าหรับนักศึกษาสาขาอ่ืน กรณีทีห่ลักสูตรที่เปิดวิชาโททางการบัญช ี   
 ACCT 103  การบัญชีการเงิน (Financial AccountingI)  
 ระบบเงินสดยอย  ระบบใบสําคัญ  วิธีการบัญชีสําหรับการตัดลูกหนี้เป็นหนี้สญู และการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ การตีราคาสินคาคงเหลือ วิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุน การจําแนกประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การรับรูรายการ
และการวัดมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รายจายที่เกิดขึ้นภายหลัง  การคิดคาเสื่อมราคา  การวัดมูลคาภายหลังการรับรู
เริ่มแรก  การตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงิน การแสดงรายการและการเปิดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน การ
บัญชีสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตนทุนการกูยืม  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อระบบการควบคุมสินทรัพย์  วิธีการบัญชี
สําหรับทรัพยากรธรรมชาติและวิธีการบัญชีสําหรับสินทรัพย์ไมมีตัวตน 
 Petty cash system, voucher system; accounting for writing off bad debt and allowance for 
doubtful accounts; inventory valuation; accounting for investment; classification of property, plant and 
equipment; recognition and valuation of property, plant and equipment; unrealized expenses;  
calculation for depreciation; valuation after initial recognition, exclusion of transactions from financial 
statements; presentation of translations and disclosures in financial statements; accounting for investment 
property; borrowing cost and accounting software for asset control system; accounting for natural 
resources and accounting for intangible assets.  
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ACCT 212 การบัญชีขัน้กลาง 2  (Intermediate Accounting II) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 ACCT 112 การบัญชีขั้นต้น 2  (Introduction to Accounting  Principles II) 
วิชาบังคับก่อน :  ส าหรับนักศึกษาสาขาอ่ืน กรณีทีห่ลักสูตรที่เปิดวิชาโททางการบัญช ี  
      ACCT 103 การบัญชีการเงิน  (Financial AccountingI)  
 หลักการ และวิธีการทางการบัญชีสําหรับประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หุนกู สวนของ
เจาของกิจการ  การรับรูรายการ  การวัดมูลคาหนี้สิน  การนําเสนอและการเปิดเผยขอมูลหนี้สินในรายงานทางการเงินของ
ธุรกิจ  การชําระบัญชีของธุรกิจ  งบกระแสเงินสด   
 Principles  and  procedures of accounting for contingent liabitities  provision for liabilities;  
debenture; owners’ equity;  recognition,  valuation,  presentation and disclosures of liabilities in the financial 
reporting;  business liquidations;  and statement of cash flows  
 
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1  (Cost Accounting I) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรบัญชีบณัฑิต 

ACCT 112 การบัญชีขั้นต้น 2  (Introduction to Accounting  Principles II) 
วิชาบังคับก่อน : ส าหรับนักศึกษาสาขาอ่ืน กรณีทีห่ลักสูตรที่เปิดวิชาโททางการบัญช ี  
    ACCT 103 การบัญชีการเงิน  (Financial AccountingI)   
 หลักพื้นฐานของการบัญชีตนทุน การคิดตนทุนงานสั่งทํา การคิดตนทุนงานชวง การบัญชีสําหรับวัตถุทางตรง  
แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต  การคิดตนทุนตามกิจกรรม  การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑ์รวมและผลิตภัณฑ์พลอยได  การ
บัญชีสําหรับสินคาเสีย เศษซากวัตถุและวัตถุเสีย  การคิดตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลตาง 
 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 ;  standard costing ;  variance analysis. 
 
ACCT 311 การบัญชีขัน้สูง 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  กิจการรวมคา  การบัญชีสําหรับกิจการรวมคา และงบ

กระแสเงินสดรวมกิจการขายผอนชําระ ธุรกิจลีสซิ่ง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไข
ขอผิดพลาด  การรายงานงบการเงินระหวางกาลสัญญากอสราง การปรับโครงสรางหนี้  สัญญาเชา ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  
ผลประโยชน์พนักงาน การบัญชีกองทุน และการบัญชีกิจการไมแสวงหาผลกําไร 

Accounting practice for consignment, joint venture, and Consolidated Cash Flow, 
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) และ  
  ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
 การบัญชีสํานักงานใหญและสาขาการบัญชีสําหรับการรวมกิจการ  การทํางบการเงินรวมรายการเงินตรา
ตางประเทศ และการแปลงคางบการเงินที่เป็นเงินตราตางประเทศ  การวิเคราะห์งบการเงินรวมของกิจการรวมคา และการแสดง
รายการขอมูลจากงบการเงิน  
 Home-office and branch accounting; accounting for combined corporate entities; 
preparation of consolidated financial statements; foreign currency transactions; translations of foreign 
financial statements. Consolidated Financial Statement Analysis of Joint Ventures And the presentation of 
financial statements. 
 

ACCT 321 การบัญชีต้นทุน 2   (Cost Accounting II)  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 221 การบัญชีต้นทุน 1  (Cost Accounting I) 
 การบัญชีบริหารและการบัญชีตนทุน  การวิเคราะห์พฤติกรรมตนทุน  เทคนิคในการประมาณตนทุน วิธี
ตนทุนเต็มและตนทุนตรง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตนทุน-ปริมาณ-กําไร การงบประมาณและงบประมาณยืดหยุน การ
ใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบัติงาน การกําหนดราคาโอน การวิเคราะห์
รายจายลงทุน ประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการตัดสินใจ และระบบตนทุนรวมสมัยเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม  
 Managerails accounting and cost accounting ;  cost behavioral analysis ; cost forecastting 
techniques ; absorption costing and direct costing methord ; cost-volume-profit relation analysis ; budgeting 
ans flexible budgetting ; 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) และ  
 ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II)  

แนวคิด และแมบทการสอบบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  วัตถุประสงค์  ขอบเขต กฎหมายและ
ขอบังคับเกี่ยวกับการสอบบัญชี  หลักและวิธีการควบคุมภายใน  เทคนิคและการวางแผนการสอบบัญชี  การควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี  ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ  การเลือกตัวอยางการสอบบัญชี  รายงานการสอบบัญชี  
การตีความรายงานการสอบบัญชีตามมาตราฐานการสอบบัญชีตามหลักสากล 
 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;  Risks in auditing And the essence. Auditing Sample Selection audit 
reports; Interpretation of audit report  Standardized Auditing Basis 
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ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ  
BUSI 221 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร (Management Information System in Organization) 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี  กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของขอมูลและ

สารสนเทศทางการบัญชี  การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทําเอกสาร เครื่องมือสําหรับงานดานสารสนเทศทางการบัญชี 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน  การปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใชในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 

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, Applying Information Technology to Applied Business 
Decision Making. 
 

ACCT 351 การภาษีอากร 2  (Taxation II)   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 
 ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ   
 BUSI 201  การภาษีอากร 1 (Taxation I) 

 แนวคิด และความแตกตางระหวางเกณฑ์การรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร  
การคํานวณภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร  การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกําไรสุทธิทางภาษีอากร  การ
จัดทํารายงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษีมาตราฐานบัญชีภาษีอากรตามหลักสากล  การมีคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดทําภาษี   
 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, International tax accounting, 
Ethical Integrity in Tax Reporting. 
 

ACCT 411 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  (Financial Reports and Analysis) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 311 การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting I) และ . 
 ACCT 312 การบัญชีชั้นสูง 2 (Advanced Accounting II) 

กฎเกณฑ์ และขอกําหนดที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในการนําเสนอรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอมูล 
วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและขอมูลทางบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของผูใช
งบการเงิน  การวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายทางบัญชีที่แตกตางกัน  การ
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงินรวมโดยการศึกษาจะเป็นการใชกรณีศึกษาและการวิเคราะห์งบการเงินจริง
ของธุรกิจ 

Rules and regulations of professional accounting for financial statement presentation and 
disclosure ; methods and tools for financial statement analysis and other important accounting 
information, users’ decision making ; business analysis ; effected analysis in financial reports from 
differential accounting policy ; statement of cash flow analysis ; consolidated financial statement analysis, 
case-studies and financial statement analysis   
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ACCT 431 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน(Internal Control and Audit) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 331 การสอบบัญชี (Auditing)  
 การกํากับดูแลกิจการ  กรอบงานการควบคุมภายใน  กรอบงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  การ
ประเมินผล  การตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน  จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน  ประเภทและกระบวนการตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบกิจกรรมที่สําคัญขององค์กร  หนาที่ความ
รับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองค์กร และการรายงานผลการตรวจสอบภายใน   
 Corporate governance ;  internal control framework ;  enterprise risk management 
framework ; evaluation ; Organization operations and classification according to compliance with internal 
control procedures ; ethics of internal auditors and types and professional standard of internal auditing; 
Identifying and auditing significant business activities ; responsibilities and ethics of internal auditors for 
organization fraud and communication audit results. 
 

ACCT 491 การสัมมนาการบัญชี(Seminars in Accounting) 3(3-0-6) 
เง่ือนไข :   เฉพาะนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 หรือ ขึ้นกับดุลยพินจิของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการบัญชีการเงิน  การบัญชีบริหาร  หรือระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่เป็นปัจจุบัน และโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 

Presentation and discussion on current interesting topics in financial accounting, 
managerial accounting or  accounting information systems in current issue and software for Accounting. 
 

 2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต     โดยให้เลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปนี้  
ACCT 181  การฝึกงาน 1   (Practicum I) 1(0-6-0) 

ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสมจาํนวนช่ัวโมงฝึกงาน
ไวไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง 

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 สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสมจํานวน

ช่ัวโมงฝึกงานไวไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
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 การเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การใชสถิติและ
ระเบียบวิธีวิจัย 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 
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ACCT 382 การฝึกงาน 3   (Practicum II) 3(0-18-0) 
ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการตามคําแนะนําของสาขาวิชาและจะตองสะสมจาํนวนช่ัวโมงฝึกงาน

ไวไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 
Professional practice in enterprise in order to accounting department suggession and 

accumulated practice hour not less than 300 hours 
 

ACCT 315 การบัญชีธนาคาร  (Bank Accounting) 3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

  ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

  วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย์ การจัดทํารายงานการเงินตามขอบังคับของธนาคาร

พาณิชย ์  

 Accounting  procedures and systems for commercial bank .  Perform the financial reports 

due to the regulations of the commercial bank. 
 

ACCT 393 การวิจัยทางการบัญชี  (Accounting Research) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  BUSI 203  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ   
      (Business Quantitative Analysis and Business Statistics)  

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วิธีวิจัย และแบบวิจัยตางๆ  การใชสถิติวิเคราะห์อยางงายในการวิเคราะห์
ขอมูล และการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัยทางบัญชี 

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

ACCT 412 ทฤษฎีการบัญชี  (Accounting Theory) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
 วิวัฒนาการ ลักษณะโครงสราง แนวความคิด และขอสมมุติทางการบัญชี รวมถึงการประยุกต์วิธีการและ
หลักการตางๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิด เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ์ดานกฎหมาย  เศรษฐกิจ  มาตรฐานของ
สถาบันแหงวิชาชีพและสังคม  หลักการวัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน  ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย์ 
หนี้สิน และสวนของผูเป็นเจาของ  การนําเสนอรายงานทางการเงินและปัญหาที่เกี่ยวของ 

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. 
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ACCT 413 การบัญชีระหว่างประเทศ  (International Accounting) 3(3-0-6)   
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 
   ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

  ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของประเทศ
ตางๆ  การลดความแตกตางทางการบัญชี  การซื้อตราสารลวงหนาและภาวะเงินเฟูอ    งบการเงินระหวางประเทศ และการ
เปิดเผยขอมูลงบการเงินรวม และรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ  การวิเคราะห์งบการเงินนานาชาติ  การกําหนดราคา
โอนและภาษีระหวางประเทศ  การวางแผนและควบคุมของบริษัทขามชาติ 

Accounting systems in the international business; comparative international accounting 
and practices; the harmonization of international accounting diversity; forward contract and inflation; 
international financial statements and disclosure; consolidation; business combination and segmental 
reporting; international statement analysis; transfer pricing and taxation; planning and control in the 
multinational enterprises. 
 

ACCT 414 การบัญชีหน่วยงานรัฐบาล  (Governmental Accounting)  3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 111 การบัญชีขั้นต้น 1 (Introduction to Accounting Principles I) และ  

ACCT 112 การบัญชีขั้นต้น 2 (Introduction to Accounting Principles II) 
ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชี

และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนวยงานภาครัฐ การจัดทํารายงานทางการเงินของ
หนวยงานภาครัฐ และงบการเงินแผนดิน 

Meaning, Objective, concept and government accounting development; government 
accounting policy and standard ; government accounting system and procedures;  government financial 
reports;  and the financial statement. 
 

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

วิชาบังคับก่อน : ACCT 321 การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting II) 

 ตนทุนเพ่ือการบริหารในเชิงกลยุทธ์  ตนทุนคุณภาพ  ตนทุนตามเปูาหมาย  การวิเคราะห์หวงโซแหงคุณคา
และตนทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ์  ระบบบริหารสินคาทันเวลา การวิเคราะห์พฤติกรรมตนทุน  การวัดผลงานแบบดุลยภาพ  
การนําขอมูลตนทุนไปใชในประกอบการตัดสินใจการวางแผน ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติสําหรับผูบริหารทุกระดับ 
 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 การวางแผนและควบคุมทางการบัญช ี  (Controllership) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

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

   ลักษณะ และบทบาทของผูอํานวยการวางแผน และควบคุมโครงสรางของการจัดองค์การเทคนิคในการ
วางแผน และควบคุมการใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผน และควบคุมการดําเนินงานและการศึกษานอกสถานที ่

 Nature and role of controller; organization structures; planning and control  
techniques; using accounting information in planning and control in operating; and field trip required. 
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ACCT 423 การวางแผนก าไรและการควบคุม (Profit Planning and Control) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

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

 การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม การประเมินผลงานขององค์กรที่เนน
การวางแผนกลยุทธ์และการใชงบประมาณเป็นเครื่องมือ การกําหนดดัชนีช้ีวัดผลดําเนินงานและการรายงานเพื่อการควบคุม
และการบริหาร 

Stratgic plan;  roles of profit planning and control;  evaluation of  an organization that 
focuses on strategic planning and budgeting tools; the index measures performance and reporting to the 
control and management. 
 

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

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ     
ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I) 
กรอบแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม 

กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม การรวบรวม จัดทําและวิเคราะห์ขอมูลตนทุนสิ่งแวดลอม ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไดรับจากการ
จัดการสิ่งแวดลอม ทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงินและไมเป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทํารายงานขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอม การ
จัดทํารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเสนอตอผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

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 432 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(3-0-6) 
  (Accounting Information System Controls and Auditing) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)  
  บทบาท และผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีตอการควบคุม และตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ
ความเสี่ยง และการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร์ ประเภท และโครงสรางการควบคุมดานคอมพิวเตอร์  กระบวนการและ
เทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอร์ชวยการตรวจสอบการใชกรณีศึกษา 
 Roles and impact of computer on control and audit; relevant professional standards;  risk 
and computer crimes; structure of computer controls;  audit processes and computer assisted audit 
techniques; usages case study. 
 

ACCT 433 ปัญหาการสอบบัญชี  (Problems in Auditing) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 331 การสอบบัญช ี(Auditing) 

  ปัญหาตางๆ เกี่ยวกับการสอบบัญช ีการประยุกต์ หลักการสอบบัญช ีในสถานการณ์ตางๆและการรายงาน
การสอบบัญช ี

Various problems in auditing; application of auditing principles for various  
situations and audit reporting. 
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ACCT 434 การสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditing) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 331 การสอบบัญช ี(Auditing) 

หลักการ แนวคิด โครงสรางสําคัญของภาษีอากร ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ใน
สวนของหางหุนสวนบริษัท พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 การสอบบัญชีตามหลักเกณฑ์การปฏิบัตงิาน และการรายงาน
สําหรับผูสอบบัญชีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

Principles, concepts and importance structure of taxation; Thai revenue code;  
Thai civil and commercial code in corporate  and partnership; Thai accounting act; audit processes and Tax 
auditor reporting in Thai revenue code. 

 
ACCT 441 โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากรองค์การในทางการบัญชี 3(3-0-6) 

 (Enterprise Resource Planning Software for Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 

  หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ ปัจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติใช 
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ  การประยุกต์งานดานการบัญชีกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การกลุมระบบงานทางการ
บัญชี ซึ่งรวมถึงระบบบัญชีแยกประเภทและการจัดทํางบการเงิน 

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) และ 

 ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 
ลักษณะของระบบบัญชี หลักการและวิธีการพิจารณาการวางระบบบัญชีของธุรกิจ สวนประกอบของ

ระบบบัญชี วิธีการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การออกแบบเอกสาร ทะเบียนและบัญชีตางๆ การออกแบบรายงานทางการ
บัญชี ความแตกตางระหวางการบัญชีที่ทําดวยมือและคอมพิวเตอร์ และบุคคลที่เกี่ยวของกับระบบบัญชี 

Accounting system nature ; principle and procedure for consideration in accounting 
system ; accounting system componence, procedure, internal control, documentation design,  accounting 
report design ;  difference betwen manual and computerizd book keeping ;  people participationg or 
involving in accounting System  

 
ACCT 443 ระบบฐานข้อมูลส าหรับการบัญชี  (Database Systems for Accounting) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  BUSI 221 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 
               (Management Information System in Organization) 

แนวคิดพื้นฐานของฐานขอมูล  ภาษา การออกแบบฐานขอมูล เทคนิค และแนวโนมการนํา 
ระบบฐานขอมูลไปปฏิบัติใช  แนวโนมของระบบฐานขอมูล และระบบฐานขอมูลในทางการคา 

Basic concepts of database; languages; design of database; database system 
implementation techniques and trends; and commercial database systems. 
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ACCT 444 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 (Analysis and Design of Accounting Information Systems) 

วิชาบังคับก่อน :  ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting Information System) 
 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การใชแผนภาพทางเดินขอมูลพจนานุกรม
ขอมูลในการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบเอาต์พุตและอินพุต การออกแบบแฟูมขอมูลและฐานขอมูล 
 Accounting information systems analysis and design; use of data flow diagrams; data 
dictionaries in systems analysis; output and input design; file and database design. 
 

ACCT 445 ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Issues in Accounting Information System)  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 341 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting Information System) 
 คนควาวิเคราะห์ และอภิปรายเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในประเด็นหรือปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศ เรียนรูแนวทางการแกปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะกอนการปฏิบัติงานกรณีศึกษา 
 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  (Taxation Planning) 3(3-0-6)   
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 351  การภาษีอากร 2  (Taxation II) 
 การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น  
เพื่อใหการเสียภาษีเป็นไปอยางถูกตองและประหยัด ภายใตกรอบของกฎหมายและความรับผิดชอบตอสังคม 
 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) 
 ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีหัก ณ ที่จาย  ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น  
โดยเนนกรณีศึกษาและประเด็นสําคัญในปัจจุบัน  
 Problems about personal income tax, corporate income tax, withholding tax, value 
added tax and other taxes by focusing on case studies and current issues. 
 

ACCT 453 การบัญชีเฉพาะกิจการ1   (Specialized Accounting I) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ     

ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I) 

 วิธีการ และระบบบัญชีของกิจการประเภทตางๆ ไดแก  สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย์ประกันภัย  
คลังสินคา โลจิสติกส์  เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท 
 Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as finance, real 
estate, insurance, warehouse. Selected one or more topics. 
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ACCT 454 การบัญชีเฉพาะกิจการ 2(Specialized Accounting II) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

ACCT 212 การบัญชีขั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) และ     

ACCT 221 การบัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting I) 

 วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ  ไดแก โรงแรม โรงพยาบาล กิจการทองเที่ยว ธุรกิจ
เกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจการใหบริการอื่น  เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภท 
 Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as hotel, hospital, 
toursism, advertising and public relations related business and other service enterprises. Selected one or 
more businesses.  
 

ACCT 455 การบัญชีเฉพาะกิจ 3  (Specialized Accounting III)  3(3-0-6) 
วิชาบงัคับก่อน :  ACCT 211 การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) และ 

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

 วิธีการ และระบบบัญชีของกิจการประเภทตางๆ ไดแก สาธารณูปโภค  เกษตรกรรม ธุรกิจการเกษตร 
สหกรณ์การเกษตร เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหน่ึง หรือหลายประเภท 
 Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as public welfare, 
agriculture, agribusiness, agricultural cooperative.  Selected one or more topics. 
 

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

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ เพื่อใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี  นักศึกษา
ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด  จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา 16 สัปดาห์
อยางตอเนื่อง นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณ์ที่ไดจากการทํางานในสถานประกอบการหรือผลงาน
สรางสรรค์อื่น 
 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 16 weeks. 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) 
 การศึกษาคนควาทางการบัญชีในระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and  
compile into a written report. 
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2.4 กลุ่มวิชาโทการเงินการธนาคาร  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  โดยให้เลือกเรียนจากวิชาดงัต่อไปนี ้ 

ACCT 415 การบัญชีธนาคาร  (Bank Accounting) 3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ACCT 211 การบัญชขีั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting I) 
                     ACCT 212 การบัญชขีั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting II) 

  วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย ์การจัดทํารายงานการเงินตาม ขอบังคับของธนาคาร
พาณิชย ์

   Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the financial reports 
due to the regulations of the commercial bank. 

 
FINA 361     สถาบันการเงิน  (Financial Institutions)                      3(3-0-6) 
      การบริหารและการจัดการดานตาง ๆ ของสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
การจัดการดานเงินทุนและการบริหารสภาพคลอง การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารกําไรและตนทุน การวิเคราะห์
ฐานะและความมั่นคงตลอดจนกลยุทธ์ในการวางแผนทางดานการเงินของสถาบันการเงิน 

           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 ซึ่งครอบคลมุถึงแนวคิดทางดานการบริหารเงิน โดยเนนถึงการ
นําไปใชจริงของแตละบุคคลแตละครัวเรือน ซึ่งไดแก การจัดทํางบประมาณ การออม การลงทุนในที่อยูอาศัย การกูยืม การ
ประกันภัยตาง ๆ การลงทุน ภาษี การวางแผนในวัยเกษียณอาย ุ มรดก รวมถึงหลักการ เทคนิคของการจัดการสินทรัพย์และ
หนี้สินของครัวเรือน และศึกษาถึงสถาบันการเงินตาง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับแตละบุคคลและครัวเรือน  

                    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)  
            ความสําคญัของการจัดการสินเชื่อในปัจจุบัน ชนิดของสินเช่ือตาง ๆ สินเช่ือผูบริโภค สินเช่ือการคา การ

รวบรวมขอมลูเพื่อใชในการพิจารณาใหสินเชื่อทุกชนิด แหลงที่มาของขอมูลตาง ๆ วิธีการเรียกเก็บหนี้ ลําดับขั้นการเก็บหนี้
ตามกฎหมาย  

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

กระบวนการประกันภัยตามหลักสากล ลักษณะของการเสีย่งภัยของธุรกิจ  ประเภทการเสี่ยงภัย ลักษณะการประกันชีวิต  การ
คํานวณเบี้ยประกันภัย สิทธิไดรับความคุมครอง กองทุนคุมครองผูถือกรมธรรม์  

             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 :   ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ACCT 111  การบัญชีขั้นต้น 1   (Introduction to Accounting Principles I) และ 
ACCT 112  การบัญชีขั้นต้น 2  (Introduction to Accounting Principles II) 
หรือส าหรับนักศึกษาสาขาอื่น 
ACCT 103 การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting)  

 วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการเงิน หลักการทางบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รูปแบบของงบ
การเงิน ประโยชน์ และขอจํากัดของการจัดทํา การเปิดเผยขอมูลในงบการเงิน ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงิน การ
รายงานผลการวิเคราะห์ และแนวทางในการแกปัญหาสถานการทางการเงิน  

 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  (Business Finance)  

ตราสารทุน ตลาดตราสารทุน ลักษณะของตลาดและกลไกการทํางานทั้งของตลาดแรกและตลาดรองของ
ตราสารทุน  ศึกษาแนวความคิดตางๆ ทีเ่ป็นพ้ืนฐานสําหรับการตัดสนิใจเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยป์ระเภทตางๆ  ปัจจัยที่
มีอิทธิพลตอระดับราคาหลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์ความเสี่ยง ความพอใจในความเสี่ยง และการคํานวณหาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ตลอดจนนโยบายการลงทุน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อใหไดมาซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ตองการในระดับ
ความเสี่ยงท่ีผูลงทุนพอที่จะยอมรับได 

 Equity security ; equity security market ;  characteristics of the securities market and how 
it works in both first and second market; necessary basic concepts for security investment decisions, 
factors influencing the price of securities, security valuation, risk,  and calculation of investment return;  
the policy of investment for the desired rate of return with the acceptable level of risk. 
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FINA 463  การวิเคราะห์ตราสารหนี้  (Fixed Income Analysis) 3(3-0-6)  
วิชาบังคับก่อน :   BUSI 205 การเงินธุรกิจ (Business Finance) 
 หนี้ประเภทตางๆ และตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือของตลาดตราสารหนี้หรือพันธบัตร  ทฤษฎีที่นํามา
วิเคราะห์หาราคา อัตราผลตอบแทน การวัดความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้ 
 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 464 การเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Finance and Investment)  3(3-0-6) 

ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  พฤติกรรม
ผูบริโภค ราคาที่ดิน การเงินการลงทุน และโครงการอสังหาริมทรัพย์ หนาที่และความสัมพันธ์ขององค์กรและหนวยงานตาง ๆ 
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งศึกษากระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  แนวโนมสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลตอ
อสังหาริมทรัพย์ 

หลักการวิเคราะห์ผลกระทบและวิเคราะห์ความเสี่ยงตลาดการเงินและการลงทุน  แหลงเงินทุน 
หลักเกณฑ์พิจารณาใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน ปัญหาและอุปสรรคทางการเงินในการทําโครงการอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์
เครื่องมือทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนปัจจัยและผลกระทบดานการเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
          Overview of real estate business.  External and internal factors affecting real estate 
business, consumer behavior, land prices, finance and investment and real state projects. Functions and 
relationships of organizations and agencies related to real estate business. Studying real estate feasibility 
and development process. Future economic trends affecting real estate. 

Study principles and analysis of impact and risk analysis of financial market as well as 
investment, soruces of fund, loan criteria of financial institutions, problems and financial obstacles 
affecting real estate development project. Analyze financial and investment tools as well as financial 
factors and impacts on real estate investment. 
 
FINA 491  การศึกษาค้นคว้าอิสระ   (Independent Study) 3(0-0-40) 

นักศึกษาไดทําการคนควาดวยตนเองในหัวขอที่นาสนใจหรือหัวขอที่สามารถตรวจสอบได (Testable 
Hypothesis) ทางดานการเงิน  โดยใชกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัย เพื่อตอบคําถามอยางเป็นระบบ 

 Independent study on interesting topics or testable hypothesis in financial  
issues using appropriate research methodology to ensure effective results. 
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 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย      :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ  
         ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of  Business Administration  
 

 ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย ช่ือเต็ม   : บริหารธุรกจิบัณฑติ  ช่ือยอ   : บธ.บ. 
          ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   : Bachelor of  Business Administration  ช่ือยอ   : B.B.A.  
 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญาและความส าคัญ 

สรางและผลิตบัณฑิตใหมีความรูรอบดานการบริหารธุรกิจ ใหรูลึก รูจริง นําไปพัฒนากระบวนการทางความคิด
อยางสรางสรรค์ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบ ตอการบริหารธุรกิจและ มีคุณธรรมจริยธรรม 
รับผิดชอบตอสังคม  

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะทางการบริหารธุรกิจ  
2. ผลิตบัณฑิตใหมีพัฒนาการดานความคิดเชิงสรางสรรค์  ความคิดเชิงนวัตกรรม และนําหลักวิชาการไป

ประยุกต์ใชใหเป็นประโยชน์ตอธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
3. ผลิตบัณฑิตใหตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงาน คือ 

การสื่อสารภาษาตางประเทศ มีความสามารถในการนําเสนอและการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ  
4.  ผลิตบัณฑิตใหเป็นผูมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม อยางมีจรรยาบรรณ 

 

 โครงสร้างหลักสูตร :  

                                        โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์ 10 
1.2 กลุมวิชาภาษา 12   
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  6   
1.4 กลุมวิชาการเรยีนรูผานกิจกรรม 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต 
2.1 กลุมวิชาแกน 30 
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 54 
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก  หรือ   กลุมวิชาโท 15  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

รวม 135  หน่วยกิต 
 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
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รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30   หน่วยกิต ประกอบด้วย 

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      

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

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

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
6. THAC 102     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 
7. THAC 201     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3  (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 
8. THAC 202     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
9. ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1 (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

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

เง่ือนไข การเรียนการสอนในกลุม่วิชาภาษา 
(1) สําหรับนักศึกษาไทย :     กําหนดเรยีนภาษาอังกฤษ      6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102) 

 และเลือกเรยีน ภาษาอังกฤษ 6   หนวยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)   
       หรือเรียน ภาษาอาเซยีน        6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 

(2) สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ:  กําหนดเรยีนภาษาไทย    6   หนวยกิต (THAC 101 และ THAC 102) 
 และเลือกเรยีน ภาษาไทย      6   หนวยกิต (THAC 201 และ THAC 202)   
     หรือเรียน ภาษาอาเซยีน       6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 

 หรือเรียน  ภาษาอังกฤษ    6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)   
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  คณะ 
และมหาวิทยาลัย 

-  การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 
 

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematical  in daily) 2(2-0-4) 
2. SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยสีารสนทศ  (Media and Information Technology) 2(1-2-4) 
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1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต 
1. LEAC 100 การเรยีนรูผานกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
2. LEAC 200 การเรยีนรูผานกิจกรรม 2  (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

 

หมายเหตุ : 
1. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ไดแก  
   1.1 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ    1.2 กลุมวิชาภาษา 
2. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency)  ไดแก  
   2.1 สังคมและวัฒนธรรม              2.2 อารยธรรมและประวตัิศาสตร์ศลิป  
3. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานวิชาชีพ (Technical competency) ไดแก  
   3.1 การคิด การสื่อสารและการแกปัญหา 
4. กลุมวิชาที่สะทอนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยัในดานจิตอาสา ไดแก  
   4.1 การเรียนรูผานกิจกรรม          4.2 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ   99  หน่วยกิต  
  2.1  กลุ่มวิชาแกน  43  หน่วยกิต 

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

2. ACCT 301 การบัญชีเพื่อการจดัการ (Managerial Accounting)  3(3-0-6) 
3. BLAW 201  กฎหมายธรุกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics)  3(3-0-6) 

  4.  BUSI 102 หลักการตลาด (Principles of Marketing)  3(3-0-6) 
5. BUSI 103  หลักการจดัการและพฤติกรรมองค์การ  3(3-0-6) 

                          (Principles  of  Management and Organizational Behavior)             
      6.   BUSI 201  การภาษีอากร 1  (Taxation I)  3(3-0-6) 

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

   (Quantitative Analysis and Business Statistics)  
 8.   BUSI 205 การเงินธุรกิจ (Business Finance)  3(3-0-6) 

 9.   BUSI 206 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
  (Productions and Operation Management)  

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

หมายเหตุ : 
1. กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะดานวิชาชีพ (Professional Skill) ไดแก  

1.1 หลักการตลาด 
2. กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะดานภาษาอังกฤษ (English Skill) ไดแก  

2.1 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      2.2 การเงินธุรกิจ 
3. กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะดานตดิตอสื่อสาร (Communication Skill) ไดแก  

3.1 หลักการจดัการและพฤติกรรมองค์การ 
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2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  54 หน่วยกิต 
1.   BUSI 121 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Industry Management)  3(3-0-6)   
2.   BUSI 122 พฤติกรรมผูบรโิภค  (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  การเป็นผูประกอบการยุคใหม (Modern Entrepreneurship)   3(3-0-6) 
7.   BUSI 224  การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ  3(3-0-6) 
  (Integrated Marketing Communication)  
8.   BUSI 225 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ (Personality Development in Careers) 3(3-0-6) 
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 นวัตกรรมและการบรหิารความเปลี่ยนแปลง  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 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Management) 3(3-0-6) 
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  หนวยกิต  มาจากวิชาทฤษฎี 48 หนวยกิต และวิชาปฏิบัติ   ซึ่งนักสึกษาสามารถ
 เลือกวิชาฝึกปฏิบัติงาน หรือ สหกิจศึกษา  จํานวน 6 หนวยกิต 
2. กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะดานวิชาชีพ (Professional Skill) ไดแก  

2.1 การฝึกปฏิบัติงาน              2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ    
2.2 การปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา   2.4 การบรหิารสื่อ  

3.  กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะดานภาษาอังกฤษ (English Skill) ไดแก  
         3.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       3.3 การจดัการธุรกจิระหวางประเทศ  
         3.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2       3.4 การจดัการเชิงกลยุทธ์ 
4.  กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะดานตดิตอสื่อสาร (Communication Skill)  ไดแก  
        4.1 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   4.3 การบริหารสื่อ              4.5 สัมมนาทางการบรหิารธรุกิจ 
 4.2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2    4.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
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2.3  กลุมวิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต 
(1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจากรายวิชาที่กําหนดในกลุมวิชาเอกเลือก  ตามประกาศของ

มหาวิทยาลยัจํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
(2) มหาวิทยาลยัจะประกาศเปิดสอนรายวิชาเอกเลือกตามแผนการสอนในแตละปีการศึกษา 
(3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิา ท่ีเทียบเทาจากสถานประกอบการหรือสถาบันอื่นเพื่อเทียบโอนราย

วิชาเอกเลือก ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
 

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

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

 (Advertising & Public Relations Management) 
5.  BUSI  361 ธุรกิจที่พักแรม  (Accommodation Business) 3(3-0-6) 
6.  BUSI  362 การขนสง  (Transportation) 3(3-0-6)  
7.  BUSI  363 การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบรกิาร (Marketing  for Hospitality) 3(3-0-6) 
8.  BUSI  364 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

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

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

  (Brand Management and Brand Communication) 
11. BUSI  453 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา     3(3-0-6)  
     (Import and Export Business Management) 
12. BUSI  454 การจัดการธุรกิจในภมูิภาคอาเซียน (Business Management in ASEAN)  3(3-0-6) 
13.  BUSI  455 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดตางประเทศ 3(3-0-6) 
    (International Product and Price Management) 
14.  BUSI  456 การจัดการชองทางการจัดจําหนายในตลาดตางประเทศ 3(3-0-6) 
    (International Distribution Channel Management) 
15. BUSI  461 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  (Food and Beverage Services) 3(3-0-6) 
16.  BUSI  462 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว  (Tour and Travel Agency Management) 3(3-0-6) 
17.  BUSI  463 ธุรกิจการจดัการประชุม  (MICE Business) 3(3-0-6) 
18.  BUSI  464 การจัดการการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมไมซ์  3(3-0-6) 
    (Marketing Management for M.I.C.E.) 

หมายเหตุ : 
1. กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะดานวิชาชีพ (Professional Skill) ไดแก 
    1.1 ธุรกิจที่พักแรม       1.3 การจดัการธุรกจินําเที่ยว 
    1.2 การบริการอาหารและเครือ่งดื่ม   1.4 การบริหารโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์
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2. กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์  ทักษะดานภาษาอังกฤษ (English Skill) ไดแก  
    2.1 การจัดการโลจสิติกส์และหวงโซอุปทาน     2.2 การจัดการธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

3. กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะดานติดตอสื่อสาร (Communication Skill)  ไดแก 
    3.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   3.5 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม       
    3.2 การตลาด สําหรับอุตสาหกรรมบริการ  3.6 การจดัการธุรกจินําเที่ยว       
 3.3 ธุรกิจที่พักแรม       3.7 ธุรกิจการจัดการประชุม  

3.4 การขนสง     3.8 การบรหิารความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 
 
 

  2.4  กลุ่มวิชาโท  
(1) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุมวชิาโทการเงินการธนาคาร ของสาขาวิชาการบัญชี ท่ีเปิดสอนใน

ลักษณะการจัดการสอนรวมกับผูประกอบการ         
(2) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยั 

จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต   ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
(3) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาที่เทียบเทาจากสถานประกอบการหรือสถาบันอื่นเพื่อเทียบ

โอนรายวิชาในกลุมวิชาโท ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลยั 

กลุ่มวิชาโทส าหรับนักศึกษานอกคณะบริหารธุรกิจ ที่จะมาโทสาขาบริหารธุรกิจ 
ใหเลือกจากรายวิชาที่กําหนดในกลุมวิชาโท ตามประกาศของมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวา 

15 หนวยกิต  โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต  
         นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่สนใจจากตางคณะฯ  หรือสาขาวิชา  จํานวน 6 หนวยกิต หรือตามความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใตความเห็นชอบจากคณะวิชา 

 
 
  :  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

2.ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ 
 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUSI    102 หลักการตลาด 3 3 3 3 

BUSI    103 หลักการจดัการและพฤติกรรมองค์การ 3 3 3 3 

CIVI     100 อารยะธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป 2 2 2 2 

ECON  100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 2 2 2 

LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม 1 1 0 1 0 

TAPS  100   การคิด การสื่อสาร และการแกปญัหา 2 2 2 2 

TECH  100 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 2 2 

กลุมภาษา 1 3 3 3 3 

รวม 18 17 18 17 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUSI    121 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 3 3 3 3 

BUSI    122 พฤติกรรมผูบรโิภค  3 3 3 3 

BUSI    191 ฝึกปฏิบัติงาน 1 1 0 - - 

LAWS  102 กฎหมายทั่วไป 2 2 2 2 

LEAC   200 การเรยีนรูผานกิจกรรม 2 1 0 1 0 

SCIE    100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 2 2 2 
SOCU  100 สังคมและวัฒนธรรม 2 2 2 2 

กลุมภาษา 2 3 3 3 3 

รวม 17 15 16 15 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ACCT   103 การบัญชีการเงิน 3 3 3 3 
BUSI    221 การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3 3 3 3 
BUSI    222 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3 3 3 3 
BUSI    223 การเป็นผูประกอบการยุคใหม 3 3 3 3 
BUSI    224 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ 3 3 3 3 
กลุมภาษา 3 3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

BLAW   201 กฎหมายธรุกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ 3 3 3 3 
BUSI    205 การเงินธุรกิจ 3 3 3 3 
BUSI    225 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 3 3 3 3 
BUSI    226 การบริหารการขายและศิลปะการขาย 3 3 3 3 
BUSI    291 ฝึกปฏิบัติงาน 2  2 0 - - 
MATH  100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 2 2 2 
กลุมภาษา 4 3 3 3 3 
วิชาเลือกเสรี 1 - - 3 3 

รวม 19 17 20 20 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 
ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUSI   201 การภาษีอากร 1 3 3 3 3 
BUSI   203 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจ

และสถติิธุรกิจ 
3 3 3 3 

BUSI   321 การบริหารสื่อ 3 3 3 3 
BUSI   322 นวัตกรรมและการบรหิารความ

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 สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

BUSI    206 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ 3 3 3 3 
BUSI    325 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 3 3 
BUSI    326   การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3 3 3 3 
BUSI    391 ฝึกปฏิบัติงาน 3 3 3 - - 
ECON  105 เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ   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 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 
ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ACCT  301 การบัญชีเพื่อการจดัการ 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 สหกิจศกึษา 

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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์  (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                    ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม
สมัยโบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม และประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม  
                    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) 
        ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์  อุปทาน และปัจจัย
กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  
การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ        
     Study the basic of principles  Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand 
Supply and factors determining of consumer spending behavior, the production level. National Income, 
Basic knowledge in capital market ,Money and Banking, Government finance, International trade. 

 

LAWS 102   กฎหมายทั่วไป  (General Laws) 2(2-0-4) 
                   ความรูพื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ที่มาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก
กฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
             Basic Knowledge of Law, sources , origin and categories of laws, legal application and 
abrogation, general principles of civil law , criminal law and constitutional law. 
 
SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม  (Culture and Society)   2(2-0-4) 
                    ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ และ พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศใน
กลุมประเทศอาเซียน 
                    The study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 
culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข
ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
                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.      
   

 ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา จ านวนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1    (English for Communication I) 3(2-2-5) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    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) 
 โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                    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)  
                   โครงสรางที่สําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อาน  เขียน  โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
                    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 สํานวนที่ใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
                    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 โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน ทักษะการฟัง  พูด  อาน  เขียน
ประโยคขั้นพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนทีใ่ชในชีวิตประจําวัน  
                   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) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                  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) 
                  การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง
โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ 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) 
                   การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพไดอยางเหมาะสมและอยางมีประสิทธิภาพ 
                    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 พมา เวียดนาม หรือกลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุุน/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับเบื้องตน การฟัง การพูด การอาน และ
การเขียน  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 พมา เวียดนาม หรือกลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุุน/เกาหลี)    

โดยมเีนื้อหาประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น  การฟัง การพูด  การอาน และการเขียน  
คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 

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

        เง่ือนไข การเรียนการสอนในกลุ่มวชิาภาษา 
(1) สําหรับนักศึกษาไทย 

- กําหนดเรยีน ภาษาอังกฤษ   6  หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)  
- และเลือกเรยีน  ภาษาอังกฤษ   6   หนวยกิต  (ENCO 201 และ ENCO 202)  

หรือเรียน  ภาษาอาเซียน  6   หนวยกิต (ASEN 101  และ ASEN 102) 
(2) สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

- กําหนดเรยีน ภาษาไทย   6   หนวยกิต (THAC 101 และ THAC 102 
- และเลือกเรยีน  ภาษาไทย  6   หนวยกิต  (THAC 201 และ THAC 202)   

หรือเรียน  ภาษาอาเซียน   6   หนวยกิต  (ASEN 101  และ ASEN 102) 
หรือเรียน   ภาษาอ ั งกฤษ   6   หนวยกิต  (ENCO 101 และ ENCO 102)   

(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 
-  จะเปิดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  

คณะ และมหาวิทยาลัย 
-  การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 
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 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  (Mathematical  in Daily Life) 2(2-0-4) 
     ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแกปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกต์ใชขอมูล 
และการวิเคราะห์ขอมูลเบื้องตนเพื่อการตัดสินใจ  
     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) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหวางมนุษย์กับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและพลังงาน การสงเสริม  บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      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  ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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   ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรม  การเสริม ทักษะ และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข  
               Participation in activities which help develop student quality in academic activities, 
health promotion , volunteer and environmental saving, arts and culture, moral and ethics. Promote skills 
and experiences both inside and outside university and adaptive skills to prepare them to live a happy 
life with other people in university. 
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LEAC 200   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2   (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 
                    การเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์  มีจิต
อาสา สํานึกและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
                   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 แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู วงจรการบัญชี การ
จัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยการ จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และแนวความคิด
เกี่ยวกับ ตนทุน – ปริมาณ – กําไร เพื่อการตัดสินใจ 
 A study of financial accounting concepts and frameworks. Topics also include double 
entry accounting principles and approaches, cycles of accounting, recording of business transactions, and 
the preparation of financial statements for service and commercial business, accounting professional 
ethics,  And concept of cost – volume – profit for decision making. 
 

ACCT 301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ   (Managerial Accounting) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 103  การบัญชีการเงิน   
 บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน   การคิดตนทุนตามกิจกรรม 
การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน การวิเคราะห์ตนทุน – ปริมาณ – กําไรการบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํา
รายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ 
Prerequisite : ACCT 103  Financial Accounting  
 A study of managerial accounting and coverage of the following topics: cost accounting, 
standard costs, activity-based product costing, budgeting and flexible budgeting, cost-volume-profit 
analysis, segment reporting, pricing, and utilization of information system technology in managerial 
accounting. 
 
BLAW 201  กฎหมายธุรกจิและจริยธรรมทางธุรกิจ  (Business Law and Ethics)  3(3-0-6) 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ  และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เชน หลัก
กฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย์ เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เชน ตราสารทุน
และตราสารหนี้ และตั๋วเงิน รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผูบริหารและพนักงาน หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 A study of law in business setting management and business activities contexts. This covers 
various topics including purchase and sales contract, rental contract, leasing contract, hire purchase contract, 
pawn, loan, mortgage, and guarantee. It also provides an exposure to instrument law including equity 
instruments, fixed income securities, and bill of exchange. In addition, key components of ethical 
responsibilities of management and employees as well as code of ethics in business are covered. 
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BUSI 102  หลักการตลาด   (Principles of Marketing) 3(3-0-6) 
ศึกษาแนวความคิด   หนาที่และความสําคัญของการตลาด  ที่มีผลตอความสามารถ ในการดําเนินงานของ

ธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ์   พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนการตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย และการวางตําแหนง
ผลิตภัณฑ์  กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปูาหมายทางธุรกิจ 
  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) 
  ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและตางประเทศ หนาท่ีการบริหาร คือ การวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดคนเขาทํางาน การชีน้ํา และการควบคุม การศึกษาหนาท่ีการบริหาร แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการ
ในปัจจุบัน บทบาทหนาทีของผูบริหารในดานการจดัการกระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองค์การ หลักพ้ืนฐาน 
และการวเิคราะห์พฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองค์การ ความสมัพันธ์ระหวางบุคคล และกลุมผูนํา และภาวะความเป็นผูนํา
อํานาจหนาที การจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสารในองค์การ ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นภายในองค์การ 
ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์การจดัการ  พฤติกรรมองค์การภายใตการบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัฒน์ และ จริยธรรมในการ
จัดการ 
 A study of organization characteristics and management both domestically and globally. 
Management roles, which include planning, organizing, recruiting,  directing and controlling. Concepts and 
theories of management, roles of executives in managerial function, managerial process, organization 
design and development; basic principles and analysis of individual and organizational behavior, the 
relationship between individuals and group leader, leadership skills authorities, motivation, will power, 
organizational communication, conflict and the organizational change; analysis of issues related to 
management organizational behavior in the globalized world and management ethics. 
 

BUSI 201  การภาษีอากร 1   (Taxation I) 3(3-0-6)
 ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรของไทย หลักเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมลูคาเพิ่ม  ภาษธีุรกิจเฉพาะ  ภาษีหัก ณ 
ที่จาย  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป และภาษีทองถิ่น 
 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)   
 ความรูทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใชในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน 
และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะห์โครงขายงาน การจําลองสถานการณ์ รวมทั้งการประยุกต์ใชสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 
 A study of mathematics and statistics for quantitative analysis, techniques for decision making  
under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, simulation, and applied use of 
descriptive statistics and inferential statistics for processes of planning and decision making in business context.  
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BUSI 205 การเงินธุรกิจ   (Business Finance)    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ACCT 103  การบัญชีการเงิน   
 ขอบเขตและบทบาทหนาที่ของฝุายการเงิน เปูาหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงินของธุรกิจ 
รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี    เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการบริหารการเงิน  การจัดการทางการเงินของธุรกิจทั้ง
ในดานการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุน ตลาดทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
Prerequisite : ACCT 103  Financial Accounting  
                An exposure to scopes and roles of finance functions, goals and significance of financial 
management in business settings, business types having an impact on taxation, financial management in 
business context both in terms of venture capital financing and asset allocation, financial market, and 
financial risks management.  
 

BUSI 206  การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Productions and Operations Management)   3(3-0-6) 
 ศึกษาระบบการบริหารการผลิต และการบริหารกลยุทธ์การผลิตและบริการการวางแผนผลิตสินคาและ
บริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลําเลียง การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุม
คุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ  การควบคุมตนทุน การลดความสูญเสีย การบํารุงรักษาอุปกรณ์ การบริหารความ
ปลอดภัย  จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
 A study of operations management that covers production and services strategy, 
production and services planning, productivity improvement principles, facility or plant  location, 
procurement and logistics planning,  inventory control system, quality control, products and services 
standardization, cost control, risk control, maintenance, safety management, and social and environmental 
responsibility ethics.  
 

ECON 105 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (Business Economics)                3(3-0-6) 
 ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ดาน อุปสงค์ พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูผลิต การวิเคราะห์ตนทุน กําไร  

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

 
 2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ   

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

การจัดการความสามารถในการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ การสรางคุณภาพการบริการที่สรางความ พึงพอใจแก
ผูใชบริการ 

 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. 
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BUSI 122 พฤติกรรมผู้บริโภค   (Consumer Behavior) 3(3-0-6)   
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมผูบริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์

พฤติกรรมผูบริโภค  ปัจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบริโภคในแงของจิตวิทยา  
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 ท่ีมีการดาํเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ในสายงานที่
เกี่ยวของ ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง 
 An internship at enterprises of which the business activities (a minimum period 
of 100 hours.)  
 
BUSI 221  การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6)   
  (Management of Information System in Organization) 
วิชาบังคับก่อน :  TECH 100  สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิงธุรกิจ  การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใช
ทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องค์กร และการบริหาร บทบาทและหนาที่
ของผูบริหารที่มีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองค์กร กรณีศึกษา และการฝึกใชซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวของ 
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 และแนวความคดิของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ความรับผิดชอบหนาท่ี การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในองค์การ 
จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และหนาท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไดแก การวเิคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหา และการคดัเลอืกบุคคล การบรรจุ และการแนะนําตัวเขาทํางาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การประเมิน
การปฏิบัติงาน การเปลีย่นแปลงตําแหนงงาน การใหประโยชน์ตอบแทนและความมั่นคง การสรางบรรยากาศในการทํางาน 
และความสัมพันธ์ระหวางฝุายบรหิารกับพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพ 
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 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 รูปแบบและประเภทของการเป็นผูประกอบการ  คุณสมบัติและบทบาทของ
ผูประกอบการ การจัดทําแผนการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใชกรณีศึกษาประกอบการ
เรียนการสอน 
 An exposure to definitions, significance, styles, and types of entrepreneurship. By 
incorporating a case study into classroom lecture, topics also include characteristics and roles of 
entrepreneur, marketing plan, production, financing, and human resources management.  
 

BUSI 224  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ   (Integrated Marketing Communication) 3(3-0-6) 
 ศึกษาวิธีการวางแผนการควบคุม ดําเนินการ และ ควบคุมการกระตุนความตองการในการบริโภค   โดยใชการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดวย  การขายตัวตอตัว  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ การสงเสริมการขายโดย
วิธีการตาง ๆ และการตลาดทางตรง การจัดทํางบประมาณการสงเสริมการตลาด   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 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชพี   (Personality Development in Careers)  3(3-0-6) 
  ศึกษาการพัฒนาบุคลิกภาพในดานตางๆ การปฏบิัติตนอยางมีมารยาทในสังคม การพัฒนาตนเองใหเหมะ
สมกับงานอาชีพ วิธีการเสริมสรางบุคลิกภาพ และรวมถึงวิธีการในการสรางมนุษยสมัพันธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน
ดานการบริการ 
  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) 
  ศึกษาถึงหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารการขาย การจัดองค์กรฝุายขายที่เหมาะสมกับธุรกิจ  การ
วางแผนบริหารการขาย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานขาย  การแบงเขตการขาย  วิธีจัดสรรโควตาการขายใหพนักงาน  
การตลาดเชิงสัมพันธ์   การบริการลูกคาระดับสําคัญ 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.   
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BUSI 291  ฝึกปฏิบัติงาน 2   (Practicum II) 2(0-12-0) 
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
An internship at enterprises operating business activities. (a minimum period of 200 hours.) 
 

BUSI 321 การบริหารสื่อ   (Media Management) 3(3-0-6) 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภทและรูปแบบของสื่อ ทั้งสื่อสาธารณะ   สื่อเฉพาะกลุมรวมทั้งสื่อ

สมัยใหม กลยุทธ์การจัดการสื่อ การจัดการงบประมาณ และการบูรณาการจัดการสื่อ เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และสอดคลอง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน    

The content of this course emphasizes on understanding the significance and types of 
media; public media, media for specific groups, including new media trends, media management 
strategies, budget management, and effective integrated media management in order to be up-to-date.     

 

BUSI 322 นวัตกรรมและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
(Innovation and change Management)        
ศึกษาแนวทางการผสมผสาน ความรูความชํานาญ ตลอดจนทฤษฎีการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหมๆ

เพื่อใหเกิดชองทางหรือแนวปฏิบัติใหมในการบริหารจัดการธุรกิจเป็นการสรางโอกาสใหมแหงความสําเร็จในการประกอบการ            
                     Study  on the mix  knowledge and expertise as well as management theory and New 
technology to achieve channel or the new approach in Business management  to create new 
opportunities of success in entrepreneurship. 
 

BUSI 323 การวิจัยธุรกิจ   (Business  Research) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมายและบทบาทของการวิจัยธุรกิจ กระบวนการวิจัย ประเภทของการออกแบบการวิจัย 

แหลงขอมูลและประเภทความผิดพลาดของขอมูล สเกลที่ใชวัดทัศนคติ  ขั้นตอนและเทคนิคการเลือกตัวอยาง การกําหนด
ขนาดตัวอยาง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์และการใหความหมายขอมูล การสรุปผลและการนําเสนอ จริยธรรมในการ
ทําวิจัย 

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 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1   (Business English I) 3(3-0-6) 
          ทักษะการสื่อสารดวยวาจาในบริบทเฉพาะทางธุรกิจ ไดแก การสัมภาษณ์  การอภิปราย การสมัคร

งาน การขาย การเจรจาตอรอง 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 สภาพแวดลอมภายนอกและสถานการณ์ภายในองค์การโดยวิเคราะห์จุดออนจุดแข็ง 
โอกาสและอุปสรรค เพื่อกําหนดทิศทางจุดมุงหมายและภารกิจขององค์การใหเหมาะสมกับกําลังความสามารถ และ
สภาพแวดลอม รวมถึงการสรางคานิยม วัฒนธรรมองค์การ  ปรัชญา  นโยบาย   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทิศทางกลยุทธ์ 
การดําเนินการและควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใชกรณีศึกษาทางธุรกิจประกอบการเรียนการสอน 
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  An exposure to assessment of external environment as well as internal state of particular 
organization by adopting SWOT analysis as a tool to determine the visions and missions of the 
organization with respect to organization capacity, environment, organizational value and culture,   
philosophy and policy, strategic objective, strategic direction plan, and strategic control and operation 
through a business case study. 
 
BUSI 326 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   (International Business Management)  3(3-0-6) 
            ศึกษาถึงบทบาทการบริหารจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ขอมูลเพื่อการตัดสินใจการลงทุน การบริหาร
ทรัพยากร การจัดการผลประโยชน์ การวางนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการธุรกิจสงออก ธุรกิจระหวางประเทศในรูปแบบ
ตางๆขององค์การธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลง ขององค์การ
การคา ของนานาชาติเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ 
          Study the function of International business management, the information for decision 
making on investment, human resource management, business advantages management, policy planning, 
strategies, export management, type of international business management for the international 
organizations ; in order to match with business environment at present, rule, law and  agreement of WTO, 
the organizations of international business. 
 
BUSI  391  ฝึกปฏิบัติงาน 3    (Practicum III)                3(0-18-0) 

   การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ  ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง
 An internship at enterprises operating business activities. (a minimum period of 300 hours.) 

 
BUSI 421 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 2   (Business English II)         3(3-0-6)  

       ทักษะการสื่อสารดานการอานและการเขียนในบริบทเฉพาะทางธุรกิจ ไดแก การอานและสรปุความ
เกี่ยวกับเนื้อหาหรือประเด็นทางธรุกิจ และการเขียนจดหมาย บันทึก รายงาน หรือ เอกสารโตตอบในทางธุรกิจ 
                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) 

 ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเฉพาะดานการบริหารธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งภายในและธุรกิจระหวางประเทศ เพื่อคนหาแนวทางในการบริหารจัดการ
ธุรกิจภายใตภาวะการแขงขันในปัจจุบันและอนาคต โดยสามารถอภิปรายและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
  Studying and analysis on related to business administration to promote students’ 
exchange of the situations and problems for local business and international business in order to enable 
their application to find the way of business management under intense competition in present and 
future. Finally, they also can do the report and proper presentation.   
 
 

BUSI 491   การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  (Co-operative Education)          6(0-40-0) 
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เง่ือนไขรายวิชา : นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 
อย่างน้อย 30 ชั่วโมง 
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ  โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ

สถานประกอบการเพื่อใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ 
นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด  จิตใจ  และอารมณ์   โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา 4 
เดือนเต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณ์ที่ไดจากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงาน
สรางสรรค์อื่น 
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) 
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของโลจิสติกส์และการจัดการหวงโซอุปทานของธุรกิจ ศึกษาผลกระทบของ

ธุรกิจ กับการเปิดเสรีการบริการโลจิสติกส์ของไทยและอาเซียน ความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงของการขนสงสินคาในประเทศและ
ตางประเทศ 

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) 

 ศึกษาถึงรูปแบบการสรางความสัมพันธ์กับลูกคา การวิเคราะหล์ูกคา การจัดทําแผนการตลาด สําหรับ
โปรแกรมการบริหารความสมัพันธ์กับลูกคา การรักษาลูกคาเดิม การแสวงหาลูกคาใหม การสรางความสัมพันธ์กับกลุม
พนักงานภายในบริษัท รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ กิจกรรมการตลาดเพื่อสรางความสมัพันธ์กับลูกคาในระยะยาว 

 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) 
ศึกษาในรายละเอียดของหัวขอท่ีสนใจ โดยมุงถึงการนําทฤษฎีทางการตลาดมาวิเคราะห์ในเชิงประยุกต์ใช  

พรอมทั้งศึกษาถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและนํามาประมวลผลสรุปหาแนวทางในการแกไขปัญหา และพัฒนากิจกรรมทาง
การตลาด   

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

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

สวนผสมสื่อโฆษณา การใชตารางเวลาการใชสื่อ วิเคราะห์วิธีดําเนินการดานสื่อโฆษณา นโยบายดานสื่อโฆษณา กลยุทธ์ดานสื่อ
โฆษณาในปัจจุบัน การกําหนดกลยุทธ์ดานการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอมเพื่อการวางแผนดําเนินการดาน
ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ศึกษาแนวความคิดดานตลาดสมัยใหมใน
การประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์ การใชสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

A  study  of the meaning  and  significance of advertising, public relationships,and 
advertising budget allocation, media mix strategy, scheduling, media implementation, advertising policies, 
current trends in advertising, public relations strategies, analyzing the environment for  public relations for 
proper planning, proactive techniques and public relations in crisis situations. It also aims at modern 
marketing concepts in public relations, innovations in public relations and using online social media for 
public relations.  

 

BUSI 361 ธุรกิจที่พักแรม   (Accommodation Business) 3(3-0-6) 
ศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจที่พักแรม รูปแบบหลักของที่พัก อาทิ การจัดประเภทของโรงแรม 

รูปแบบของโรงแรม  โครงสรางองค์กร และพนักงานของโรงแรม ฝุายทรัพยากรบุคคล ฝุายตอนรับสวนหนา  การดําเนินงาน
ของกิจการ การตลาด การจดัการดานการเงิน  ปัญหาและแนวโนมในการจัดการธุรกิจท่ีพัก ความรับผดิชอบตอผูใชบริการ 
แนวทางการแกไขปัญหาในการดําเนินกิจการที่พักแรม 
  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)  

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสงทุกประเภท  หลักการขนสงสินคาและผูโดยสาร พิจารณา

ยานพาหนะที่ใหบริการในดานการกําหนดเวลา กําหนดราคาขนสงและคาโดยสาร วิธีสงเสริมการขายบริการ และความรวมมือ
ระหวางบรรดาผูใหบริการและหนวยงานตางๆที่เก่ียวของ ตลอดจนปัญหาในการแขงขัน 

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 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมบริการ  (Marketing  for Hospitality) 3(3-0-6) 
ศึกษาความแตกตางระหวางสินคา และบริการอันนําไปสูความแตกตางทางการตลาดของธุรกิจพฤติกรรม

ผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม วิเคราะห์โครงสรางอุตสาหกรรมบริการ การ
จําแนกประเภทของธุรกิจบริการ  การใชกลยุทธ์สวนประสมทางการตลาดกับการตลาดบริการ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
การแขงขันสําหรับธุรกิจบริการ 

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 การตลาดเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอ้ม  (Social and Green Marketing Concept) 3(3-0-6) 
ศึกษาความหมายและความสําคัญของตลาด แนวคิดทางการตลาด ที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จจาก

อดีตจนถึงปัจจุบัน แนวโนมการใชแนวคิดทางการตลาดเพื่ออนาคต เครื่องมือทางการตลาด  ในการคืนกําไรใหกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม กรณีศึกษาตัวอยางธุรกิจที่ใชแนวคิดในการทําการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม 

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 การวิเคราะห์ขอขัดแยง และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการเจรจา การ
รวบรวมขอมูลกอนการเจรจา การศึกษาความตองการพื้นฐานของคูเจรจา การจัดเตรียมเอกสารหัวขอการเจรจา การตั้ง
คําถามในการเจรจาตอรอง โดยเนนการเจรจาเพื่อแกปัญหา 
 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 การบริหารตราสินค้าและการสื่อสารตราสินค้า  3(3-0-6) 
(Brand Management and Brand Communication) 
ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  องค์ประกอบของตราสินคา   การสรางตราสินคา  ภาพพจน์ของตรา

สินคา  การสรางคุณคาและตราสินคาท่ีดี การบริหารจัดการตราสินคา ตราสินคาออนไลน์ การสรางภาพลักษณ์ตราสินคา กล
ยุทธ์การสื่อสารตราสินคา การเป็นผูสนับสนุนทางการตลาด การบริหารจัดการตราสินคาใหประสบความสําเร็จ ตลอดจนการ
สรางภาพลักษณ์ของสินคาใหเขมแข็งและยั่งยืน 

A study of the meaning, significance and elements of brand, branding, brand images, 
building brand value, brand management, brand communication strategies, sponsoring, successful brand 
management and building a strong and lasting brand image.    
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BUSI  453 การจัดการธุรกิจส่งออกและน าเข้า (Import and Export Business Management)3(3-0-6)  
การวางแผน และดําเนินงานในการสงสินคาออกและสั่งสินคาเขา ขั้นตอนการซื้อขายเอกสารและสญัญา

ซื้อขาย เอกสารและพิธีการนําเขาและสงออก วิธีดําเนินการเกีย่วกับการประกันภัยสินคา การชําระเงินในการคาระหวาง
ประเทศ การเสนอราคาภายใตเงื่อนไขการคาแบบตางๆ (Incoterms)  สินเช่ือเพื่อการสงออกและการนําเขาองค์กรตางๆ  ที่
เกี่ยวของกับการสงออกและนําเขา 

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 การจัดการธุรกิจในภูมภิาคอาเซียน   (Business Management in ASEAN) 3(3-0-6)  
การวิเคราะห์โอกาส  และอุปสรรค  จากสภาพแวดลอมของประเทศในภมูิภาอาเซียน รวมทั้งการวิเคราะห์

จุดเดน จุดดอยของธุรกิจ  ในการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน   เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการวางแผนการดําเนินงานธุรกิจ
ระหวางประเทศ   การควบคุมและการดําเนินงานดานตางๆ ของธุรกิจในอาเซียน โดยศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบัน  

This course emphasizes on history of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), 
management mechanism of ASEAN, ASEAN Charter, business establishment, labor uses, resource finding, 
selecting the locations for production base among ASEAN countries, business impact on large and small 
business while entering into ASEAN community. 

 

BUSI  455 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6) 
(International Product and Price Management) 
ศึกษาถึงบทบาท และหนาที่ความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ์ในตลาดตางประเทศ  ตลอดจน

สวนผสมทางการตลาดตางประเทศที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์และราคา  รวมถึงการจัดสวนผสมผลิตภัณฑ์  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดในตางประเทศ  ศึกษา
ความสําคัญ รูปแบบและกลยุทธ์ในการการกําหนดราคาสินคาเพื่อจําหนายในตลาดตางประเทศ  

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 การจัดการช่องทางการจัดจ าหนา่ยในตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6) 

(International Distribution Channel Management) 
ศึกษารูปแบบการจัดการชองทางการจัดหนาย การกระจายสินคาในตลาดตางประเทศ ศึกษาหลักในการ

พิจารณาเลือกคนกลางในการทําธุรกิจในตลาดตางประเทศ   การเลือกชองทางในการจัดจําหนายใหสอดคลองกับนโยบายของ
องค์การเกี่ยวกับขอขัดแยงตางๆ ระหวางผูประกอบการธุรกิจระหวางประเทศ  

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 การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   (Food and Beverage Services) 3(3-0-6) 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครือ่งดื่ม ประเภทและวิธีการในการบริการ การเลือกใชวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดทํารายการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
การสงเสริมการขาย และการบริการงานจัดเลี้ยงในรูปแบบตางๆ 

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 การจัดการธุรกิจน าเท่ียว   (Tour and Travel Agency Management) 3(3-0-6) 
 ศึกษาธุรกิจการทองเที่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดลอม ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบการวางแผน รูปแบบของ
ธุรกิจเชิงนิเวศในอุตสาหกรรมทองเที่ยว การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจทองเที่ยว การจัดการการตลาด     ธุรกิจโรงแรม การจัดการ
การตลาดธุรกิจนําเที่ยว การบัญชีธุรกิจทองเที่ยว การจัดการการเงินธุรกิจทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจทองเที่ยว 
การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมทองเที่ยว การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยในธุรกิจนําเที่ยว ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผล การจัดการธุรกิจทองเที่ยวระหวางประเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพธุรกิจในธุรกิจทองเที่ยว กระบวนการกลุมและการ
ทํางานเป็นคณะสําหรับธุรกิจทองเที่ยว และการพัฒนาภาวะผูนํา 
      Study of the tourism business and environmental factors both positive and Negative, form of 
tourism businesses in the tourism industry, strategic management of tourism business, marketing management 
of hotel, marketing management of tourism, accounting for tourism business, financial and human resource 
management for tourism business, quality management in tourism industry, risk management and insurance for 
tourism business, international tourism management, professional ethics in the tourism business, group process 
and team work for tourism and leadership development. 
 

BUSI 463 ธุรกิจการจัดการประชุม   (MICE Business) 3(3-0-6)
 ศึกษาธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) การทองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมนานาชาติ 
(Convention) การจัดงานแสดงสินคา/นิทรรศการ (Exhibition) โดยศึกษาประเภท บทบาท หนาที่ของผูจัดการ การจัด
บุคลากร การควบคุม การบริหาร การตลาด รวมถึงศึกษากลยุทธ์   เพื่อนํามาพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดธุรกิจประเภทน้ี 

 A study of Meeting, Incentive, Convention and Exhibition as well as type,  role, personnel, 
control, management, marketing including strategic for effective development 

 

BUSI  464 การจัดการการตลาดส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ (Marketing Management for M.I.C.E.)3(3-0-6) 
ศึกษาความหมาย   ลักษณะของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย  การบริหารจัดการงานในอุตสาหกรรมไมซ์   

องค์ประกอบท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมไมซ์ ลักษณะของการจัดงานไมซ์ในแตละประเภท การบริหารจัดการงานในอุตสาหกรรม
ไมซ์ บริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินคา บริษัทและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมไมซ์ มาตรฐานที่สําคัญตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ 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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 ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย      :   หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ 
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of  Business Administration Program in 

Aviation Business and Air Transportation 

 ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ) 
                        ชื่อย่อ   :    บธ.บ.(ธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ) 
 

 ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม :    Bachelor of  Business Administration     
                    (Aviation Business and Air Transportation) 
   ชื่อย่อ   :    B.B.A.(Aviation Business and Air Transportation) 
 

 ปรัชญาความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ปรัชญาและความส าคัญ 

สรางและผลิตบัณฑิตใหมคีวามรูรอบดานการบรหิารธุรกิจการบินใหรูลกึ รูจริง นําไปพัฒนากระบวนการทางความคิด
อยางสรางสรรค์ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบ ตอการบริหารธุรกิจการบิน และ มีคุณธรรม
จริยธรรมรับผิดชอบตอสังคม  

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) มีความรูความสามารถและทักษะทางวิชาการเพื่อการประกอบวิชาชีพดานการบิน โดยสามารถประยุกต์ใชองค์
ความรูและศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และกอใหเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ติดตอสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานรวมกันเป็นทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4) เป็นผูนําที่มีวิสัยทัศน์กวางไกลและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสรางสรรค์

ผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  
5) มีความรูความสามารถและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง 
6) คิดวิเคราะห์อยางเป็นระบบและแกไขปัญหาอยางสรางสรรค์ทั้งในชีวิตประจําวันและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
7) มีความสนใจใฝุเรียนรู ติดตามความกาวหนาทั้งทางดานวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง 

ดวยการศึกษาคนควาและนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

8) มีเจตคติที่ดีตอการใหบริการแกประชาชนทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ 
9) มีคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพตลอดจนสงเสริมและดํารงไวซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพในกติกาและ
รับผิดชอบตอหนาท่ีในสังคม 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 
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 โครงสร้างหลักสูตร 

 

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนส่งทางอากาศ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 
กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 9 
กลุมวิชาภาษา 15 
กลุมวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร ์  6   

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต 
กลุมวิชาแกน 30 
กลุมวิชาเอกบังคับ 54 
กลุมวิชาเอกเลือก 

   หรือ  กลุมวิชาโท 
15 
15 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 135  หน่วยกิต 

 
 

         รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  9  หน่วยกิต 

1. ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน   (Economics  in  Daily  Life) 3(3-0-6) 
2. SOC1001   สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 3(3-0-6) 

       3. TCS1001   การคิด การสื่อสารและการแกปัญหา  (Thinking Communication and Problem Solving)  3(3-0-6) 
 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา 15  หน่วยกิต 
1. ENG1001    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  (English for Communication I)  3(3-0-6) 
2. ENG1002    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  (English for Communication II)  3(3-0-6) 
3. ENG2003    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  (English for Communication III)  3(3-0-6) 
4. ENG2004    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  (English for Communication IV)  3(3-0-6) 
5. THA1001    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(Thai Language for Communication)  3(3-0-6) 

 

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6  หน่วยกิต 
1. TEC1001    สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ  (Media and Information Technology)         3(3-0-6) 
2. STA1001    สถิติพื้นฐาน  (General Statistics)            3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 99 หน่วยกิต 
2.1  วิชาแกน  30  หน่วยกิต 
     1. ABT1101    หลักการตลาด  (Principles of Marketing)           3(3-0-6) 
     2. ABT1102     หลักการจดัการและพฤติกรรมองค์การ          3(3-0-6) 
  (Principles  of  Management and Organizational Behavior)  
     3. ABT1103     การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )           3(3-0-6) 
     4. ABT2104     กฎหมายธรุกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ (Business Law and Ethics)        3(3-0-6) 
     5. ABT2105     การเงินธุรกิจ  (Business Finance)            3(3-0-6) 
     6. ABT3106     การภาษีอากร 1 (Taxation I)            3(3-0-6) 
     7. ABT3107     การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติิธุรกิจ           3(3-0-6) 

                   (Quantitative Analysis and Business Statistics)        
8. ABT3108     การจัดการการผลติและปฏิบัติการ (Productions and Operation Management)       3(3-0-6) 

     9. ABT3109    การบริหารความขดัแยงและการเจรจาตอรองในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 
                         (Conflict Management and Negotiation in The Aviation Business) 
    10. ABT4110    การบัญชีเพื่อการจดัการ  (Managerial Accounting)          3(3-0-6) 
 

2.2  กลุ่มวิชาเอก  69  หน่วยกิต 
2.2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ  54  หน่วยกิต 

     1. ABT1201    หลักการจัดการธุรกิจการบิน  (Principle of Aviation Business Management)        3(3-0-6) 
     2. ABT1202    การจัดการโลจิสติกส์และหวงโซอุปทาน (Logistic and Supply chain Management)       3(3-0-6) 
     3. ABT1203    การบริการลกูคาดานธุรกิจการบิน  (Aviation Customer Service)        3(3-0-6) 
     4. ABT1204    การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน  (In-flight Service Management)        3(3-0-6) 
     5. ABT1205    การฝึกปฏิบัติงาน 1  (Practicum I)        3(3-0-6) 
     6. ABT2206    กฎหมายและขอบังคับการบิน  (Air Laws  and Regulations)        3(3-0-6) 
     7. ABT2207    นิรภัยการบิน   (Aviation Safety and Security)        3(3-0-6) 
     8. ABT2208    การบริการจดัการคลังสินคาและการขนสงสินคาทางอากาศ        3(3-0-6) 
      (Air Cargo Warehouse  Services and Air Cargo Transportation  Services) 
     9. ABT2209    การจัดการงานบริการผูโดยสารภาคพื้นดิน (Passenger Ground Service Management)     3(3-0-6) 
     10. ABT2210  การบริหารสายการบิน  (Airline Management)        3(3-0-6) 
     11. ABT2211  ระบบสารสนเทศและการสํารองที่น่ังในธุรกิจการบิน        3(3-0-6) 
       (Aviation Information and Reservation System) 
     12. ABT2212  การฝึกปฏิบัตงิาน 2  (Practicum II)        3(3-0-6) 
     13. ABT3213  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 1  (English for TOEIC I)        3(3-0-6) 
     14. ABT3214  การเดินอากาศและมาตรฐานการบินระหวางประเทศ        3(3-0-6) 
      (Air Navigation and International Aviation) 
     15. ABT3215  การนําเขาสงออกและพิธีการศลุกากร        3(3-0-6) 
                         (Import  Exports and Customs Clearance Shipping) 
     16. ABT3216  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 2  (English for TOEIC II)        3(3-0-6) 
     17. ABT3217  การฝึกปฏิบัตงิาน 3  (Practicum III)        3(3-0-6) 
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     18. ABT4218  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพทางดานการบิน        3(3-0-6) 
      (Communication English for Aviation) 
     19. ABT4219  สัมมนาการบนิ (Aviation Seminar)        3(3-0-6) 
     20. ABT4220  การปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  (Co-operative Education)        3(3-0-6) 
 

2.2.2  กลุ่มวิชาเอกเลือก  15  หน่วยกิต 
 (1)  นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเลือกจากรายวิชาที่กําหนดในกลุมวิชาเอกเลือกตามประกาศของ
มหาวิทยาลยัจํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 (2)  มหาวิทยาลยัจะประกาศเปิดสอนรายวิชาเอกเลือกตามแผนการสอนในแตละปีการศึกษา 
 (3)  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวชิา ท่ีเทียบเทาจากสถานประกอบการหรือสถาบันอื่นเพื่อ 
เทียบโอนรายวิชาเอกเลือก ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
     1. ABT3301    การบริหารลูกคาสัมพันธ์ดานธุรกิจการบิน (Customer Aviation Relationship Management)  3(3-0-6) 
     2. ABT3302    ภูมิศาสตร์กายภาพ  (Physical Geography Management)        3(3-0-6) 
     3. ABT3303    ทฤษฎีการบิน (Theory of Flight)         3(3-0-6) 
     4. ABT3304    อุตุนิยมวิทยาการบิน  (Aviation Meteorology)         3(3-0-6) 
     5. ABT3305    การจัดการจดัซื้อและซัพพลาย  (Purchasing and Supply Management)         3(3-0-6) 
     6. ABT3306    การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal Transport)        3(3-0-6) 
     7. ABT3307    การบริการลกูคาดานโลจิสติกส ์ (Logistics Customer Service)         3(3-0-6) 
     8. ABT3308    การวางแผนอุปสงค์และสินคาคงคลัง (Demand and Inventory Planning)        3(3-0-6) 
     9. ABT3309    การประกันภยัในอุตสาหกรรมการขนสง  (Insurance on Transport Industry)         3(3-0-6) 
    10. ABT3310   การจัดการตนทุนสําหรับโลจสิติกส์ในธุรกิจการบิน        3(3-0-6) 
       (Cost Management for Logistics in Aviation) 
    11. ABT3411   การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)        3(3-0-6) 
    12. ABT3412   จริยธรรมการบิน/อวกาศ (Aviation / Space Ethics )        3(3-0-6) 
    13. ABT3413   การประชาสมัพันธ์ทางการบิน (Aviation Public Relations)        3(3-0-6) 
    14. ABT3414   โครงงานดานการบิน 1 (Aviation Project I)        3(3-0-6) 
    15. ABT3415   โครงงานดานการบิน 2 (Aviation Project II)        3(3-0-6) 
    16. ABT3416   ความปลอดภยัดานการบิน/อวกาศ (Aviation / Space Security Issue)        3(3-0-6) 
    17. ABT3417   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการบิน (Aviation Human Resource Management)       3(3-0-6) 
    18. ABT3418   การตลาดสําหรับอุตสาหกรรมบริการการบิน(Marketing for the aviation service industry)     3(3-0-6) 
    19. ABT3419   การจัดทําแผนการบิน  (Flight Operation)        3(3-0-6) 
 

2.2.3  กลุ่มวิชาโท  
(1) นิสิตสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาโทการเงินการธนาคารของสาขาวิชาการบัญชี ท่ีเปิดสอนในลักษณะการจัดการ

สอนรวมกับผูประกอบการ 
(2) นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอืน่ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา

15 หนวยกิต   ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
(3) นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เทียบเทาจากสถานประกอบการหรือสถาบันอื่นเพื่อเทียบโอนรายวิชาในกลุม

วิชาโท ตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 
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2.2.4  กลุ่มวิชาโทส าหรับนิสิตนอกคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะมาโทสาขาวิชาธุรกิจการบิน
และการขนส่งทางอากาศ 

ใหเลือกจากรายวิชาที่กําหนดในกลุมวิชาเอกเลือก  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต  
  นิสิตสามารถเลือกรายวิชาที่สนใจจากตางคณะฯ หรือสาขาวิชา  จํานวน 6 หนวยกิต หรือตามความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ภายใตความเหน็ชอบจากคณะวิชา 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนส่งทางอากาศ 

 

ชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 3 3 3 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 3 3 3 

THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 3 3 3 

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 3 3 3 

ABT1101 หลักการตลาด 3 3 3 3 

ABT1102 หลักการจดัการและพฤติกรรมองค์การ 3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญัหา 3 3 3 3 
ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 3 3 3 
ABT1201 หลักการจดัการธรุกิจการบิน   3 3 3 3 
ABT1202 การจัดการโลจิสติกส์และหวงโซอปุทาน 3 3 3 3 
ABT1203 การบริการลูกคาดานธุรกิจการบิน 3 3 3 3 
ABT1204 การจัดการงานบริการบนเครื่องบนิ 3 3 3 3 
ABT1205 การฝึกปฏิบัติงาน 1 1 0 - - 

รวม 19 18 18 18 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนส่งทางอากาศ 

 

ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENG2003   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3 3 3 3 
STA1001 สถิติพื้นฐาน 3 3 3 3 
ABT2103 การบัญชีการเงิน 3 3 3 3 
ABT2206 กฎหมายและขอบังคับการบิน 3 3 3 3 
ABT2207 นิรภัยการบิน 3 3 3 3 
ABT2208 การบริการจัดการคลังสินคาและการขนสง

สินคาทางอากาศ  
3 3 3 3 

ABT2209 การจัดการงานบริการผูโดยสารภาคพื้นดิน 3 3 3 3 
รวม 21 21 21 21 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3 3 3 3 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 3 3 3 

ABT2104 กฎหมายธรุกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ 3 3 3 3 

ABT2105 การเงินธุรกิจ 3 3 3 3 

ABT2210 การบริหารสายการบิน 3 3 3 3 

ABT2211 ระบบสารสนเทศและการสํารองทีน่ั่งในธุรกิจ
การบิน 

3 3 3 3 

ABT2212 การฝึกปฏิบัติงาน 2 2 0 - - 

วิชาเลือกเสรี 1 - - 3 3 

รวม 20 18 21 21 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนส่งทางอากาศ 
 

ชั้นปีที่  3 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ABT3106 ภาษีอากร 1 3 3 3 3 

ABT2107 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณทางธุรกิจและสถติิ
ธุรกิจ 

3 3 3 3 

ABT3213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 1 3 3 3 3 

ABT3214 การเดินอากาศและมาตรฐานการบินระหวาง
ประเทศ 

3 3 3 3 

ABT3215 การนําเขาสงออกและพิธีการศลุกากร 3 3 3 3 

รวม 15 15 15 15 
 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ABT3108 การจัดการการผลติและปฏิบัติการ 3 3 3 3 

ABT3109 การบริหารความขดัแยงและการเจรจาตอรอง
ในธุรกิจการบิน  

3 3 3 3 

ABT3216 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 2 3 3 3 3 

ABT3217 การฝึกปฏิบัติงาน 3 3 0 - - 

วิชาเอกเลือก 1 / วิชาโท 1 3 3 3 3 

วิชาเอกเลือก 2 / วิชาโท 2 3 3 3 3 

วิชาเลือกเสรี 2 - - 3 3 

รวม 18 15 18 18 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิการบินและการขนส่งทางอากาศ 
 

ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ABT4110 การบัญชีเพื่อการจดัการ  3 3 3 3 

ABT4218 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพทางดาน
การบิน 

3 3 3 3 

ABT4219 สัมมนาการบิน 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 สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

วิชาเลือกเสรี 1 3 3 - - 

วิชาเลือกเสรี 2 3 3 - - 

ABT4220 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา - - 6 0 

รวม 6 6 6 0 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   9  หน่วยกิต 

ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  (Economics  in  Daily  Life)                  3(3-0-6) 
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ขอบเขตหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์วาดวยราคาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    อุปสงค์  อุปทาน และปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได
ประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ 

Principles and definition of economics; scope and general foundation of price system 
and sufficiency economy philosophy; demand and supply and factors in determining behaviors of 
consumer spending and production level, national income; basic knowledge of capital market, money 
and banking, government finance, and international trading. 

     
SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม  (Culture and Society)        3(3-0-6) 
  หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและการสังเคราะห์ แนวทางแกไข ปูองกันปัญหา 
หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อประโยชน์ตอตนเอง ผูอื่น และสังคม มีการประยุกต์ความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปัญหา 
รวมถึงศึกษากรณีศึกษาตางๆ  
  Basic principles related to social and cultural theory of Thai society and world society; a 
study of political system, administration, economy, health and well-being, problem analyses and 
syntheses and solutions to prevent problems or improvement for the benefit of others and the society; 
and applications of knowledge including case studies to find out solutions. 
 

TCS1001   การคดิ การสื่อสารและการแก้ปัญหา                      3(3-0-6) 
 (Thinking Communication and Problem Solving)  

 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการ

แกไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 

  A study of meaning of thinking; communication and problem solving; tools for 
communication, logical thinking and problem solving; development of communication skill, thinking skill, 
problem solving and decision-making process.   
 

   1.2   กลุ่มวิชาภาษา 15  หน่วยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I)             3(3-0-6) 
 โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน คําศัพท์
และสาํนวนในชีวิตประจําวัน 
  Elementary structure and grammar; listening, speaking, reading and writing basic sentence 
patterns; vocabulary and expressions in daily life. 

ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 
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ENG1002   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (English for Communication II)   3(3-0-6) 
 โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้นคําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันเขียนขอความสั้นๆ 
 A study of structure and grammar at a higher level; vocabulary and expressions in 
communicative situations; conversation on everyday topics; writing of short passages. 
 

ENG2003  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III)  3(3-0-6)  
 โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
 Significant structure of the English language as the basis of developing language abilities: 
listening, speaking, reading and writing with emphasis on communicative competence at more complex 
levels. 
    

ENG2004  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV)  3(3-0-6) 
 ศัพท์ สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
 Vocabulary and expressions for careers;writing of memos, announcements, time 
schedules, facsimile messages, and other forms of related documents, including basic practice of 
conversations relevant to work. 
 

THA1001   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)         3(3-0-6) 
 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคดิเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง
โดยเนนการเก็บใจความสําคญัฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจนาํเสนอขอมลูและวิจารณ์อยางมีเหตุผล การพูด
ในโอกาสตางๆ การเขียน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ                    
 Thai usage for communication related to logical thinking process; reading and listening 
practice with emphasis on finding main ideas; speaking and writing practice in academic and business 
areas; presentation including reasonable critiques; speeches and writing in proper protocols; report and 
project presentations. 
 

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Media and Information Technology)  3(3-0-6)  
  ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร  ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคน
ขอมูล ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัย จริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สมรรถนะดิจิทัล 
                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, ethics of information technology using and digital literacy. 
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STA1001 สถิติพ้ืนฐาน  (General Statistics)      3(3-0-6) 
สถิติพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเป็น ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว

แปรสุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

A study of general statistics, statistical methods, random sampling , probability theory, 
probability distribution, sampling distribution, and experimental design; measures of central tendency and 
dispersion; estimation and hypothesis testing; test of chi-square and independence; analysis of variance, 
single linear regression, multiple linear regression; interpretation of data from the program. 
 

2.   หมวดวิชาเฉพาะด้าน      
 2.1  กลุ่มวิชาแกน  

ABT1101 หลักการตลาด  (Principles of Marketing)     3(3-0-6) 
ศึกษาแนวความคิด   หนาท่ีและความสําคัญของการตลาด  ท่ีมีผลตอความสามารถ ในการดําเนินงานของ

ธุรกิจ การศึกษาวัฎจักรผลิตภัณฑ์   พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนการตลาด  การเลือกตลาดเปูาหมาย  และการวาง
ตําแหนงผลิตภัณฑ์  กําหนดสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเปูาหมายทางธุรกิจ 
  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. 
 
ABT1102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6)   
         (Principles  of  Management and Organizational Behavior) 
 ศึกษาลักษณะขององค์การและการบริหารทั้งในและตางประเทศ หนาที่การบริหาร คือ การวางแผน การ
จัดองค์การ การจัดคนเขาทํางาน การชี้นํา และการควบคุม การศึกษาหนาที่การบริหาร แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการ
ในปัจจุบัน บทบาทหนาทีของผูบริหารในดานการจัดการกระบวนการจัดการ การออกแบบและพัฒนาองค์การ หลักพื้นฐาน 
และการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล และพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหวางบุคคล และกลุมผูนํา และภาวะความเป็นผูนํา
อํานาจหนาที การจูงใจ ขวัญและกําลังใจ การสื่อสารในองค์การ ความขัดแยงและการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การ 
ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์การจัดการ  พฤติกรรมองค์การภายใตการบริหารจัดการในยุคโลภาภิวัฒน์และจริยธรรมในการ
จัดการ 
 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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ABT2103 การบัญชีการเงิน  (Financial Accounting)      3(3-0-6) 
  หลักการบัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู วงจรการบัญชี การ
จัดทํารายงานทางการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการพาณิชยการ จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี และแนวความคิด
เกี่ยวกับ ตนทุน – ปริมาณ – กําไรเพื่อการตัดสินใจ 
  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. 
 
ABT2104 กฎหมายธุรกจิและจริยธรรมทางธุรกิจ  (Business Law and Ethics)   3(3-0-6) 

ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ  และกฎหมายเกีย่วกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เชน 
หลักกฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย์ เชาซื้อ กูยืม ค้ําประกัน จํานอง จาํนํา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เชน ตรา
สารทุนและตราสารหนี้ และตั๋วเงนิ รวมถึงจริยธรรมสําคัญของผูบรหิารและพนักงาน 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. 
 
ABT2105 การเงินธุรกิจ  (Business Finance)               3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ABT2103  การบัญชีการเงิน 
 ขอบเขตและบทบาทหนาที่ของฝุายการเงิน เปูาหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงินของ
ธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจที่มีผลทางภาษี    เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการบริหารการเงิน  การจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจทั้งในดานการจัดการจัดหาเงินทุนและการจัดสรรเงินทุนตลาดทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
Prerequisite : ABT2103Financial 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.  
 
ABT3106 การภาษีอากร 1 (Taxation I)      3(3-0-6) 

ภาพรวมของโครงสร้างระบบการภาษีอากรของไทย  หลักเกณฑ์   วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากรและภาษีอ่ืนๆ   ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย  ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป และภาษีทองถิ่น 
  An  exposure to the structure of Thai taxation system. Topic also includes regulations, 
tax assessment and taxation abiding to Revenue Code, levy, personal income tax, corporation income tax, 
value-added tax (VAT), specific business tax, withholding tax, custom, excise tax, revenue stamp, and local 
tax.  
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ABT3107 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ    3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis and Business Statistics)   
 ความรูทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใชในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน 
และความไมแนนอน โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะห์โครงขายงาน การจําลองสถานการณ์ รวมทั้งการประยุกต์ใชสถิติเชิง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 
 A study of mathematics and statistics for quantitative analysis, techniques for decision 
making  under certainty and uncertainty, linear programming, network analysis, simulation, and applied 
use of descriptive statistics and inferential statistics for processes of planning and decision making in 
business context.  
 

ABT3108 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (Productions and Operations Management)   3(3-0-6) 
 ศึกษาระบบการบริหารการผลติและการบริหารกลยุทธ์การผลิต และบริการการวางแผนผลิตสินคาและ

บริการ หลักการเพิ่มผลผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผังการจัดซื้อและลาํเลยีง การควบคมุสนิคาคงคลัง การควบคมุ
คุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการ  การควบคุมตนทุน การลดความสญูเสยี การบํารุงรักษาอุปกรณ์ การบริหารความ
ปลอดภัย  จริยธรรมและการรับผดิชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 
  A study of operations management that covers production and services strategy, 
production and services planning, productivity improvement principles, facility or plant  location, 
procurement and logistics planning,  inventory control system, quality control, products and services 
standardization, cost control, risk control, maintenance, safety management, and social and 
environmental responsibility ethics.  
 

ABT3109 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองในธุรกิจการบิน    3(3-0-6) 
  (Conflict Management and Negotiation in The Aviation Business) 
  กระบวนการเจรจาในธุรกิจการบิน การวิเคราะห์ขอขัดแยง และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการ
เจรจา การรวบรวมขอมูลกอนการเจรจา การศึกษาความตองการพื้นฐานของคูเจรจา การจัดเตรียมเอกสารหัวขอการเจรจา 
การตั้งคําถามในการเจรจาตอรอง โดยเนนการเจรจาเพื่อแกปัญหาในธุรกิจการบิน 

Negotiation process in the aviation business Conflict analysis And problems  
that may arise during negotiations Data collection before negotiations Studying the basic needs of 
dialogue partners Preparation of documents for negotiation topics. Questioning in negotiations by focusing 
on negotiations to solve problems in the aviation business 
 

ABT4110 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  (Managerial Accounting)    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : ABT2103  การบัญชีการเงิน 
 บทบาทของการบัญชีบริหารการบัญชีตนทุนตนทุนมาตรฐาน  การคิดตนทุนตามกิจกรรมการงบประมาณ
การงบประมาณยืดหยุนการวิเคราะห์ตนทุน – ปริมาณ – กําไรการบัญชีตามความรับผิดชอบการจัดทํารายงานตามสวนงาน
การกําหนดราคาการใชสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการจัดการ 
Prerequisite : ABT2103 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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 2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน  (Principle of Aviation Business Management)      3(3-0-6) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ความสําคญั  ความหมาย  ประวัติความเป็นมา ลักษณะที่
สําคัญและองค์ประกอบในอุตสาหกรรมการบิน การศึกษาจะรวมถึงองค์กร หนวยงานท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการบนิ 
รูปแบบ การจัดการและการดําเนินงานทาอากาศยาน การจัดการบริการดานการบิน การบริการผูโดยสารและสินคา การ
จัดการลูกคาสมัพันธ์ และรายไดทีเ่กิดขึ้นในธุรกิจการบิน 

 Introduction to aviation industry, importance, meaning, history, Important characteristics 
and elements in the aviation industry. Education will include organizations agencies involve in the aviation 
industry, management style and airport operations. Aviation Services Management. Passenger and product 
service. Customer relationship management And income generated in the aviation business. 
 

ABT1202 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  (Logistic and Supply chain Management)   3(3-0-6) 
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของโลจิสติกส์และการจัดการหวงโซอุปทานของธุรกิจ ศึกษาผลกระทบของ

ธุรกิจ กับการเปิดเสรีการบริการโลจิสติกส์ของไทยและอาเซียน ความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงของการขนสงสินคาในประเทศและ
ตางประเทศ 
 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. 
 

ABT1203 การบริการลูกค้าด้านธุรกิจการบนิ  (Aviation Customer Service)  3(3-0-6) 
 แนวคิด การปฏบิัติการบริการลูกคาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศ นโยบายการบริการลูกคา การ
วางแผนการสรางตัวแบบ กระบวนการบริการ การสรางวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากร การใช เทคโนโลยี การวดัผล ตลอดจน
การแกไขปัญหาการใหบริการลูกคาธุรกิจการบินและการขนสงทางอากาศแนวโนมในอนาคต  
 Concepts of customer service operations, aviation business and air transportation. 
Customer service policy, model creation planning. Service process, Creating culture, Personnel 
development, use of measurement technology as well as problem solving for customer service, aviation 
business and air transportation, future trends. 
 

ABT1204 การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน  (In-flight Service Management)  3(3-0-6) 
 หลักและวิธีการจัดการเที่ยวบิน เพื่อใหผูโดยสารไดรับความสะดวกสบายและความพอใจสูงสุด ตลอดจน
มารยาทในการบริการ การใชอุปกรณ์ที่ใชบริการ การบริการในระหวางเที่ยวบิน การดูแลความปลอดภัยของผูโดยสาร 
ตลอดจนหนาท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของในการบริการบนเครื่องบิน 
 Principles and methods of flight management In order for passengers to receive 
maximum comfort and satisfaction. As well as the etiquette of the service. Use of equipment that uses 
the service Service during the flight. Taking care of passenger safety.    As well as other duties related to 
aircraft service. 
 

ABT1205 ฝึกปฏิบัติงาน 1  (Practicum I)      1(0-6-0) 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดาํเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ในสายงานที่

เกี่ยวของ ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง 
 An internship at enterprises of which the business activities (a minimum period of 100 hours.)  
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ABT2206 กฎหมายและข้อบังคับการบิน  (Air Laws and Regulations)   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน                                                             
                       วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทางดานการบิน เพื่อนําไปประยุกต์ใชในการบริหารจัดการดานธุรกิจ
การบิน โดยมีกรณีศึกษา การเปรยีบเทียบ กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ 
Prerequisite: ABT1201 Exam, Aviation Business Management Principles 
                       Analyze aviation laws and regulations. To be applied in the management of aviation 
business. With case studies. Comparison of laws and regulations. 
 
ABT2207 นิรภัยการบิน  (Aviation Safety and Security)    3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน                                                             
                      หลักและทฤษฎีวาดวยความปลอดภัยในการบินแหงรัฐ (Safety and Security) อํานาจรัฐ องค์การหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบในการออก สั่งพัก หรือเพิกถอนใบจดทะเบียน ใบสําคัญสมควรการเดินอากาศของอากาศยาน และ
ใบอนุญาตผูประจําหนาที่แตละคน การสอบสวนอากาศยานที่เกิดอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์วิธีการปฏิบัติเมื่ออากาศยานไดรับ
ความเสียหายที่อยูในเขตอํานาจรัฐหรืออยูนอกเขตอํานาจรัฐรวมถึงการจัดทํารายงานการสอบสวนเสนอตามกฎหมายและ
ความตกลงระหวางประเทศ ศึกษากรณีตัวอยาง 
Prerequisite:  ABT1201 Exam, Aviation Business Management Principles 
                       Principles and theories on safety and security, state authority, organization or agency 
responsible for issuing, suspending or revoking the registration certificate. Certificate of air navigation of 
aircraft and individual personnel licenses. Investigation of aircraft accidents. And the incidence of practices 
when the aircraft is damaged in the jurisdiction of the state or outside the jurisdiction of the state, 
including the preparation of an investigation report presented in accordance with international laws and 
agreements. Case studies. 
 

ABT2208 การบริการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าทางอากาศ   3(3-0-6) 
(Warehousing and air cargo management services) 

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชา  ABT1202 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 
                      แนวคิดการจัดการคลังสินคาในโลจิสติกส์และซัพพลาย การคลังสินคา สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์
เครื่องมือ ระบบคลังสินคา การจัดกําลังคน การปฏิบัติการ การวัดผล และแนวโนมอนาคต และ องค์ประกอบของการขนสง
ทางอากาศความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค์รวมกันของระบบการขนสงทางอากาศ รูปแบบของ
ระบบการขนสงทางอากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการขนสงทางอากาศตามปัจจัยและสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ ศึกษากรณีตัวอยาง 
Prerequisite:  ABT1202 Exam, Logistic and Supplychain Management 
 Warehouse management concept in logistics and supply. Warehouse, Facilities and 
equipment, Warehouse system, Manpower Operations, measurement and future trends and elements of 
air transport, relationships of components The common objectives and objectives of the air transport 
system. Air transport system model. The process of changing air transportation systems according to both 
domestic and international factors and environments Case studies. 
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ABT2209 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพ้ืนดิน (Passenger Ground Service Management)  3(3-0-6) 
 ระบบการใหบริการผูโดยสารภาคพื้นดินของบริษัทสายการบิน ที่สนามบิน โดยเนนท่ีรายละเอียดของงานที่
จะตองดําเนินการทั้งหมด  ทั้งในสวนของงานบริการผูโดยสาร  การควบคุมน้ําหนัก  การจัดการสัมภาระ การควบคุมสมดุล
ของน้ําหนักในการบรรทุกของเครื่องบินอยางเหมาะสม  การจัดเตรียมเอกสาร  และการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ 
 Airline passenger service system of the airport company, focusing on the details of all the 
work that must be performed. Both in terms of passenger service, Weight control, Baggage handling, 
Proper control of the weight of the aircraft's load. Document preparation and coordination with various 
agencies. 
 

ABT2210 การบริหารสายการบิน  (Airline Management)    3(3-0-6) 
วิชาบังคับกอ่น :  สอบได้วิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 
 ตนทุนและคาใชจายในการใหบริการ พฤติกรรมสายการบิน กระบวนการตลาด อุปสงค์ การกําหนดราคา 
ระบบการจัดการดานรายได (Revenue Management System) การจัดการดานการเงิน รูปแบบทางธุรกิจของสายการบิน 
การตลาดและกลยุทธ์ของสายการบินในการแขงขัน และการปรับแตงองค์กรตามสภาพแวดลอมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และการจัดการใหมๆ 
Prerequisite:  ABT1201 Exam, Aviation Business Management Principles 
 Cost and cost of services. Airline behavior. Marketing process, demand, pricing, revenue 
management system, financial management. Airline business model. Marketing and competitive airline 
strategies. And refining the organization according to the environment and technological innovations and 
new management. 
 

ABT2211 ระบบสารสนเทศและการส ารองท่ีนั่งในธุรกิจการบิน    3(3-0-6) 
(Aviation Information and Reservation System) 

 ระบบการจัดการสารสนเทศท่ีใชในการดําเนินธุรกิจการบิน  ระบบ Global Distribution System ระบบ
การจองตั๋วโดยสาร และการสํารองที่น่ังสายการบินระบบการเช็คอินและการผานขึ้นเครื่องบิน รวมทั้งระบบการสื่อสารระหวาง
สถานี  การศึกษาจะรวมถึงคําศัพท์และภาษาที่ใชสื่อสารกันในอุตสาหกรรมการบิน พรอมทั้งฝึกทักษะการเขียนอักษรยอ
ทางการบิน 
 Information management system used in aviation business operations. Global Distribution 
System. Ticket booking system. And reservation of seats. Fly check-in system and boarding passes 
Including communication between stations. The study will include vocabulary and language used to 
communicate with each other in the aviation industry as well as practicing flying abbreviations. 
 
ABT2212 ฝึกปฏิบัติงาน 2  (Practicum II)      2(0-12-0) 

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดาํเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในสายงานที่เกีย่วของ 
ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 An internship at enterprises of which the business activities (a minimum period 
of 200 hours.)  
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ABT3213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 1  (English for TOEIC I)   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 
 ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใชในการเตรียมตัวสอบ TOEIC  (Test of English  for International 
Communication) ทั้งทักษะดานการพูด ฟัง อาน เขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใหเขาใจและครอบคลุมในระดับ
เบื้องตน 
Prerequisite: ABT1201 Exam, Aviation Business Management Principles 
 English language skills for use in the TOEIC preparation (Test of English for International 
Communication) skills in speaking, listening, reading, writing and grammar in English to understand and 
cover the basic level. 
 

ABT3214 การเดินอากาศและมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
(Air Navigation and International Aviation Standard) 

วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชา  ABT1201 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 
 การเดินอากาศ กฎหมายการเดินอากาศท้ังในประเทศและตางประเทศ มาตรฐานการบินที่องค์การการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) และองค์การการบินอ่ืนท่ีกําหนดใชในการเดินอากาศของแตละภูมิภาค 
Prerequisite:  ABT1201 Exam, Aviation Business Management Principles 
 Air navigation, domestic and international air navigation laws. Aviation standards at the 
International Civil Aviation Organization (ICAO) and other aviation organizations designated for air 
navigation of each region. 
 

ABT3215 การน าเข้าส่งออกและพิธีการศุลกากร      3(3-0-6) 
(Imports Exports and Custom Clearance Shipping Management) 

 แนวคิด การปฏิบัติการนําเขาและสงออกสินคาในโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนําเขา-
สงออก กระบวนการนําเขาและสงออก สิทธิประโยชน์ทางภาษี EDI กับวิธีการศุลกากร เอกสารเกี่ยวกับการนําเขาและสงออก 
กฎหมายศุลกากรที่ควรทราบ พิธีการศุลกากรสําหรับธุรกิจนําเขา -สงออกในเชิงปฏิบัติการจริง ทั้งการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศและการคาชายแดน (Cross  Boarder) การขนสงทางบก  ทางลําน้ํา  ทางทะเล และการขนสงทางอากาศ รวมถึงงาน
เอกสาร การขอใบอนุญาตเป็นตัวแทนออกของโดยกรมศุลกากร (Custom Broker) และกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของของ
ศุลกากร และเทคโนโลยีสารสนเทศทางศุลกากรในปัจจุบันและอนาคต 
 Concepts of import and export operations in logistics and supply chain. General 
knowledge about import-export. Import and export process. EDI tax benefits and customs procedures. 
Import and export documents. Customs laws that should be known. Customs clearance for import-export 
business in real work. Both international shipping and border trade transport by land, river, sea and air 
transportation. Including documents Requesting a license to be a representative of the Customs 
Department (Custom Broker) and various processes Related customs. And current and future customs 
information technology. 
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ABT3216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 2   (English for TOEIC II)   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  สอบได้วิชา ABT3213 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค1 
 กระบวนการในการสื่อสารและทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใชในการเตรียมตัวสอบ TOEIC (Test of 
English for International Communication ) ทั้งทักษะดานการพูด ฟัง  อาน  เขียน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ให
เขาใจและครอบคลุม ในระดับสูง 
Prerequisite:  ABT3213  Exam,English for TOEIC I 
 Communication and English skills for TOEIC preparation (Test of English for International 
Communication) including English speaking, listening, writing and grammar To understand and cover at a 
high level. 
 
ABT3217 ฝึกปฏิบัติงาน 3   (Practicum III)      3(0-18-0) 

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ท่ีมีการดาํเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในสายงานที่เกีย่วของ 
ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 
 An internship at enterprises of which the business activities (a minimum period 
of 300 hours.)  
 

ABT4218 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในวชิาชีพทางด้านการบิน    3(3-0-6) 
(Communication English for Aviation) 

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิา ABT3216  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค2  
 การใชภาษาอังกฤษดานการออกเสียง (Pronunciation) ความรูไวยากรณ์พื้นฐาน (Structures) คําศัพท์ 
(Vocabulary) ความเขาใจ (Fluency Comprehension) และการโตตอบ (Interaction) ตามมาตรฐานการจัดระดับการใช
ภาษาอังกฤษขององค์การการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 
Prerequisite:  ABT3216 Exam, English for TOEIC II 
 English pronunciation (Pronunciation) Structures, Vocabulary, Fluency Comprehension 
and Interaction in accordance with the standards of English Civil Aviation Organization (ICAO)  
 
ABT4219 สัมมนาการบิน (Aviation Seminar)      3(3-0-6) 
 หลักและเทคนิคการจัดประชุมสัมมนา ประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบตองานดานการบิน ทั้งดานการปฏิบัติ 
การบริหาร การศึกษา และการวิจัย แนวโนมของอุตสาหกรรมการบินและแนวทางการพัฒนาในอนาคต  ฝึกการจัดสัมมนา
ประเด็นและแนวโนมของปัญหาทางดานการบินท่ีนาสนใจในปัจจุบัน พรอมท้ังหาแนวทางการแกไขเพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน
ดานการบิน 
 Principles and techniques in organizing a seminar. Issues that affect flight operations. Both 
in practice, administration, education and research, trends in the aviation industry and future 
development approaches Practice seminars on current issues and trends in aviation problems. Along with 
finding solutions to improve aviation quality. 
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ABT4220 การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  (Co-operative Education)   6(0-40-0) 
เง่ือนไขรายวิชา : นิสิตจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเขา้ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา อย่างน้อย 

30 ชั่วโมง 
ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ  โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ

สถานประกอบการเพื่อใหโอกาสนิสิตในการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ นิสิต
ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองในดานความคิด  จิตใจ  และอารมณ์   โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา 4 เดือนเต็ม 
นิสิตจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณ์ที่ไดจากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรค์อื่น 
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 
ABT 3301 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ด้านธุรกิจการบิน               3(3-0-6) 

 (Customer Aviation Relationship Management) 
 ศึกษาถึงรูปแบบการสรางความสัมพันธ์กับลูกคาดานธุรกจิการบิน การวิเคราะหล์ูกคาดานธรุกิจการบิน 

การจัดทําแผนการตลาด สําหรับโปรแกรมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกคา การรักษาลูกคาเดิม การแสวงหาลูกคาใหมดาน
ธุรกิจการบิน การสรางความสัมพันธ์กับกลุมพนักงานภายในบริษทั รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ กจิกรรมการตลาดเพื่อสราง
ความสัมพันธ์กับลูกคาในระยะยาว 

 Study the pattern of building relationships with customers in the aviation business. 
Customer analysis for aviation business. Marketing plan preparation for customer relationship 
management programs Retaining existing customers. Seeking new customers in the aviation business. 
Building relationships with employees within the company Including business partners. Marketing activities 
to build long-term customer relationships. 

 

ABT3302 ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)     3(3-0-6) 
 ระบบสิ่งแวดลอมทางกายภาพของโลก การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ความแตกตางของพื้นที่โลกในดาน
การใชพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจัยและความสัมพันธ์ดานภูมิอากาศ สภาพดิน การเกษตร และพิจารณาการใชที่ดินที่เกี่ยวของ
กับความเป็นอยูของมนุษย ์
 The physical environment of the world. Seasonal changes. The difference in the global 
space in the use of solar energy. Factors and relationships in climate, soil conditions, agriculture and land 
use considerations related to human well-being. 
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ABT3303 ทฤษฎีการบิน (Theory of Flight)      3(3-0-6) 
 คุณสมบัติของบรรยากาศ กฎนิวตัน (Newton’s Law) หลักการของเบอร์นอลลี่ (Bernoulli’s 
Principles) แพนอากาศ (Airfoil) องค์ประกอบที่ทําใหเกิดการยก แรงยก (Lift) หลักการเบื้องตนของแรงฉุด (Drag) รูปทรง
ของปีก การไหลของอากาศและอุปกรณ์ควบคุม การรวงหลน (Stall)  แรงที่กระทําตออากาศยาน องค์ประกอบของน้ําหนัก
และการออกแบบอากาศยาน แกนการเคลื่อนไหว ความเสถียรและการควบคุมอากาศยาน ความเร็วเสียง การเกิดคลื่น
กระแทก 
 Properties of Newton's Law, Bernoulli's Principles, Airfoil Elements that Lift. Lift, Basic 
Principles of Drag, Shape of Wings Air flow and stall control devices, the force that is applied to the 
aircraft. Elements of weight and aircraft design. Axis movement Stability and aircraft control Sound speed. 
Shock wave. 
 

ABT3304 อุตุนิยมวิทยาการบิน (Aviation Meteorology)    3(3-0-6) 
 บรรยากาศ ความกดอากาศ อุณหภูมิและความช้ืน ลมพื้นผิว และระยะสูง กระแสอากาศปั่นปุวน การ
เคลื่อนตัวของช้ันบรรยากาศ การเกิดเมฆและฝน พายุฝนฟูาคะนอง น้ําแข็งเกาะเครื่องบิน (Aircraft icing) ทัศนวิสัย การ
ตรวจอากาศพื้นผิว และระยะสูง มวลอากาศและแนวปะทะอากาศ ปรากฏการณ์ของสภาพอากาศ ภูมิอากาศโดยทั่วไป และ
ภูมิอากาศแถบเสนศูนย์สูตร การรายงานสภาพอากาศสําหรับการบิน การวิเคราะห์แผนภูมิอากาศ แผนท่ีพยากรณ์อากาศ การ
บริการอุตุนิยมวิทยาสําหรับการเดินอากาศ 
 Atmospheric pressure, temperature and humidity, wind, surface and high altitude 
turbulent air currents. Movement of the atmosphere. Clouds and rain.Thunderstorm. Aircraft icing, air 
visibility, surface and high altitude, air mass and air resistance. Weather phenomenon. General climate. 
And the equatorial climate. Weather reporting for aviation. Weather chart analysis. Weather forecast map. 
Meteorological services for air navigation. 
 
ABT3305 การจัดการจัดซ้ือและซัพพลาย (Purchasing  and  Supply  Management) 3(3-0-6) 
 บทบาทและความสําคัญของการจัดซื้อ  การจัดหาในแงของโซอุปทาน กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 
หลักในการจัดซื้อ การวิจัยการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ การจัดซื้อและการวางกลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนและ
กําหนดนโยบายในการจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การรับและการเก็บรักษาพัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ การ
วัดและประเมินผูขายปัจจัยการผลิต การจัดซื้อจัดหาแบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการเจรจาตอรอง  การวางแผนยุทธวิธี และ
ขั้นตอนในการเจรจาตอรอง 
 Roles and importance of purchasing. Supply in terms of supply chains. The process of 
buying decisions Principles of purchasing. Purchasing research. Decision to produce or buy. Purchasing and 
business strategy. Purchasing and planning policies. Purchasing evaluation. Receiving and keeping supplies. 
Parcel evaluation and control. Measuring and evaluating suppliers of production factors. Electronic 
procurement. Negotiation techniques. Tactical planning. And negotiation procedures. 
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ABT3306 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  (Multimodal Transport)   3(3-0-6) 
 ลักษณะทั่วไปของการขนสงในแตละรูปแบบ  ไดแก การขนสงทางน้ํา  การขนสงทางบกและการขนสงทาง
อากาศ  รวมทั้งวิเคราะห์ขอดี ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ  โครงขายการขนสงและการเช่ือมโยงระบบการขนส ง  
ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนสง  การขนสงตอเนื่อง  โครงสรางพื้นฐานและสวนประกอบที่ชวยในการ
ดําเนินการการขนสงหลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ 
 General characteristics of each type of transportation include water transportation. Land 
transportation and air transportation Including analyzing the advantages. Disadvantages of transportation 
in each form. Transportation network and transportation system linkage. Factors affecting the decision to 
choose the transportation model. Continuous transportation. Infrastructure and components that assist in 
carrying out many forms of transportation are effective. 
 
ABT3307 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส ์ (Logistics Customer Service)   3(3-0-6) 
 ลักษณะของการบริการธรุกิจตางๆในอุตสาหกรรมบริการของโลจิสตกิส์ เชน การขนสงทางบก การขนสง
ทางน้ํา การขนสงทางอากาศ การใหบริการคลังสินคา การกระจายสนิคาเป็นตน ตลอดจนการนําเอาโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช
ในอุตสาหกรรมบริการ 
 Characteristics of various business services in the logistics service industry, such as land 
transport, water transportation, air transport, Warehouse service, Product distribution etc. As well as 
applying logistics in the service industry. 
 
ABT3308 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง  (Demand and Inventory Planning) 3(2-2-5) 
 โครงสรางของสินคาลักษณะของปัญหาสินคาคงคลัง  เทคนิคการพยากรณ์ความตองการและการวางแผน
ระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง  การควบคุมระดับสินคาคงคลัง  การตรวจนับสินคาคงคลังในรูปแบบตาง ๆ  การคํานวณจุด
สั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมศึกษากรณีตัวอยาง 
 Product structure, characteristics of inventory problems. Techniques for demand and 
planning, inventory storage level, Inventory level control, Inventory counting in various forms, calculation 
of order points and appropriate order quantities. 
 
ABT3309 การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนส่ง  (Insurance on Transport Industry) 3(3-0-6) 
 ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตาง ๆทีเ่กี่ยวของกับอุตสาหกรรมการขนสง เชน ผูรับจัดการขนสง  
ผูประกอบการขนสงสินคา ทาเรือและเทอรม์ินัล  ผูใหบริการโลจสิตกิส์  ผูนําเขา-สงออก เป็นตน เพื่อทราบลักษณะความเสี่ยง
ภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุมครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวของ 
 Characteristics and scope of different types of businesses related to the transportation 
industry, such as transportation management recipients, Cargo operato,r Ports and terminals, Logistics 
service provider, Importers - exporters, etc., to know the nature of risks in business operations and the 
scope of coverage under the relevant insurance policies. 
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ABT3310 การจัดการต้นทุนส าหรับโลจิสตกิส์ในธุรกจิการบิน    3(3-0-6) 
 (Cost Management for Logistics in Aviation)   
 การคิดและการประมาณตนทุนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในธุรกิจการบิน การจัดทํางบประมาณ การ
วิเคราะห์ตนทุนโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตนทุนเพื่อการตัดสินใจดานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
วิธีการวัดและควบคุมผลการปฏิบัตงิานของหนาท่ีดานโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนในธุรกิจการบิน  การลดตนทุนดานโลจิสตกิส์
และซัพพลายเชนในธุรกิจการบิน 
 Thinking and estimating logistics costs and supply chain in aviation business. Budgeting 
Logistics and Supply Chain Cost Analysis. Analyze cost changes for logistics and supply chain decisions. 
How to measure and control the performance of logistics and supply chain functions in the aviation 
business. Reducing logistics and supply chain costs in the aviation business. 
 
ABT3411 การจัดการจราจรทางอากาศ  (Air Traffic Management)   3(2-2-5) 
 บทบัญญัติทั่วไปของการบริการจราจรทางอากาศ การบริการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic 
Control Service) ขอกําหนดการแบงสวนหนวยงาน ความรับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ
กับคําอนุมัติการบิน การจัดบริการขอมูลขาวสารดานการบิน ทั้งในรูปแบบของประกาศผูปฎิบัติการบิน (NOTAMs) การ
กระจายขอมูลการบินทางคลื่นความถี่ การบริการเตือนภัย (Alerting Service) รูปแบบการติดตอสื่อสารของการบริการจราจร
ทางอากาศ เทคนิคในการวางแผนการบินของอากาศยานเชิงพาณิชย์ ในการปฏิบัติงานอํานวยการบิน (Flight Dispatch) ซึ่ง
ประกอบดวย น้ําหนักและขอจํากัดตางๆ เทคนิคในการวางแผนเลือกเสนทางการบิน การวางแผนดานอุตุนิยมวิทยา การ
คํานวณสมรรถนะในการบินเดินทางของอากาศยาน การคํานวณเช้ือเพลิง การเลือกสนามบินสํารอง อีทอป (ETOP) การสง
ขาวแผนการบิน 
 General provisions of air traffic services. Air Traffic Control Service Air traffic control 
responsibility Requirements related to flight approvals Arranging aviation information services. Both in the 
form of announcements of aviation operators (NOTAMs) frequency distribution of flight data, Alerting 
service, communication form of air traffic services. Techniques for flight planning of commercial aircraft In 
the Flight Dispatch, which consists of Weight and limitations. Techniques for planning, choosing flight 
routes, Meteorological planning, Flight performance calculation of aircraft travel Fuel calculation. Airport 
selection, EOP reserve (ETOP), flight plan submission. 
 
ABT3412 จริยธรรมการบิน/อวกาศ  (Aviation / Space Ethics)    3(3-0-6) 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคล กลุมบุคคลในองค์กรการบินและอวกาศ และความสัมพันธ์ดาน
ทัศนคติ คุณธรรมและคานิยมของบุคคลตอสังคม ประเทศชาติจริยธรรมในวิชาชีพ  ความรับผิดชอบในการทํางานท่ีมีตอพันธะ
ทางสังคม แรงจูงใจใฝุสัมฤทธ์ิผลของงานเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน และความสามัคคีขององค์กรทางการบินและสังคมโดยรวม 
 Theories about human relations Individuals in the aerospace organization And attitude 
relations Morals and values of individuals towards society. Professional ethics in the country. 
Responsibility for work towards social bonding Achievement motivation, results of work for sustainable 
development And the unity of the aviation organization and society as a whole. 
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ABT3413 การประชาสัมพันธ์ทางการบิน  (Aviation Public Relations)   3(3-0-6) 
 ทฤษฎี หลักการ บทบาท และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
ของหนวยงานในอุตสาหกรรมการบิน ความสําคัญของกลุมประชาชนเปูาหมายในการประชาสัมพันธ์ การเลือกสื่อและกิจกรรม
ในการประชาสัมพันธ์ท่ีไดผล บทบาทของสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ ปัญหาและแนวทางการแกไขในการประชาสัมพันธ์
ทางการบิน 
 Theories, principles, roles and evolution of public relations. As well as the public 
relations activities of agencies in the aviation industry. The importance of the target group of public 
relations. Media selection and effective public relations activities. The role of the media in public 
relations. Problems and solutions in aviation public relations. 
 
ABT3414 โครงงานด้านการบิน 1  (Aviation Project I)     3(0-9-5) 
 ฝึกเขียนโครงรางวิจัยดานอุตสาหกรรมการบิน และนาํเสนอโครงรางวิจัยเพื่อใชในการดําเนินโครงการ ตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิจัยของคณะฯ 
 Practice writing research outline in the aviation industry. And presenting the research 
outline for use in the project according to the approval of the committee, considering the faculty's 
research outline. 
 
ABT3415 โครงงานด้านการบิน 2  (Aviation Project II)     3(0-9-5) 
วิชาบังคับก่อน: ABT3404 โครงงานด้านการบิน 1   
 ฝึกการดาํเนินการวิจยัตามโครงรางที่นําเสนอ  สรุปเป็นรายงาน และนําเสนอการวิจัยภายใตการดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 Practice in conducting research according to the proposed outline. Summary in a report 
And presenting research under the supervision of an advisor. 
 
ABT3416 ความปลอดภัยด้านการบิน/อวกาศ  (Aviation / Space Security Issue)  3(3-0-6) 
 โครงสรางระบบการบรหิารความปลอดภัยในการดําเนินงานของหนวยงานทางดานการบิน และอวกาศ ให
เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 
 The structure of the safety management system in the operation of the aerospace 
agency to be in accordance with the standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO). 
 
ABT3417 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการบิน   (Aviation Human Resource Management)   3(3-0-6) 
 แนวคิดทฤษฎีเบื้องตนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักพื้นฐานการจัดองค์กร ประเภทและคุณสมบัติ
ของทรัพยากรบุคลากรดานการบิน แหลงผลิตทรัพยากรบุคคลดานการบิน บทบาทหนาท่ีสําคัญของการบริหารงานบุคคลดาน
การบินที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารงานบุคคลในองค์การการบิน 
 Introduction to the concept of human resource management. Basic principles of 
organization. Types and properties of aviation personnel resources. Aviation Human Resources Production. 
The important role of effective personnel management in aviation. Personnel management process in the 
aviation organization. 
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ABT3418 การตลาดส าหรับอุตสาหกรรมบริการการบิน     3(3-0-6) 
 (Marketing for the aviation service industry)  

ศึกษาความแตกตางระหวางสินคา และบริการอันนําไปสูความแตกตางทางการตลาดของธุรกิจพฤติกรรม
ผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการการบิน ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม วิเคราะห์โครงสรางอุตสาหกรรมบริการ 
การจําแนกประเภทของธุรกิจบริการ  การใชกลยุทธ์สวนประสมทางการตลาดกับการตลาดบริการ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
เพื่อการแขงขันสําหรับธุรกิจบริการการบิน 

Study the differences between products and services that lead to market differences in 
business, consumer behavior in the aviation service industry. Study the concepts and theories of modern 
service marketing. Analysis of service industry structure. Classification of service businesses. Using 
marketing mix strategies with service marketing. Marketing strategy planning for competition for the 
aviation service business. 

 
ABT3419 การจัดท าแผนการบิน  (Flight Operation)     3(3-0-6) 
 เอกสารการทําแผนการบิน นโยบายการวางแผนเติมเช้ือเพลิงอากาศยาน การวางแผนการบินของอากาศ
ยาน แบบตางๆและตามคูมือเสนทางบินตาง ๆ การจัดทําแผนการบินตามแบบของ ATC Flight Plan และการวิเคราะห์สภาพ
อากาศเพื่อการทําแผนการบิน 
 Flight plan documents. Aviation Refueling Planning Policy. Aircraft flight planning various 
types and according to the various flight route guides, the preparation of the flight plan according to the 
ATC flight plan and weather analysis for flight plans. 
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 ปรัชญา  

    มุงสรางมหาบัณฑิตทางดานการบริหารธุรกิจที่มีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ทันตอเหตุการณ์ และ
ทันสมัย อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ใหสามารถนําองค์ความรูใหมมาประยุกต์ใช พรอมทั้งแกปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ได ทั้งภาครัฐ และ เอกชนอยางเป็นรูปธรรม และสามารถนําไปสูการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันในระดับประเทศ
และระดับสากลไดตอไป              

 ความส าคัญ 
    การดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน จําเป็นตองใชเครื่องมือของการบริหารธุรกิจ และ

เทคโนโลยีทันสมัยที่ผสานกับองค์ความรูอยางเป็นระบบ รวมกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาประยุกต์ใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสตูรที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหสามารถบูรณาการความรู
ทางดานบริหารธุรกิจ ใหเป็นผูบริหารที่รอบรู สามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุค
ปัจจุบัน 

 วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อพัฒนานักบริหารทุกระดับที่สามารถนําทฤษฎีและประสบการณ์มาประยุกต์ใชในการบริหารจัดการ
องค์กร หนวยงาน รวมถึงชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติไดอยางเหมาะสม  
   2. เพื่อพัฒนานักบริหารทุกระดับที่มีทักษะความเป็นผูนํา ความคิดสรางสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคมในการตัดสินใจและบริหารทรัพยากรทางการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3. เพื่อพัฒนานักบริหารทุกระดับที่มีความพรอมในการปรับตัวและองค์กรใหเขากับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งระดับประเทศ และภูมิภาคไดอยางเหมาะสม 

 
 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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 โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หมวดวิชา/ รายละเอียด 
จ านวนหน่วยกิต 

แผน  ก  
 แบบ  ก (2) 

แผน  ข 
(ไม่มีวิทยานิพนธ์) 

1.  หมวดวิชาหลัก 24  หนวยกิต 24  หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา 3  หนวยกิต 9  หนวยกิต  

3.  วิทยานิพนธ์ 12  หนวยกิต - 

4.  การคนควาอิสระ - 6  หนวยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 39  หน่วยกิต 39  หน่วยกิต 

 
   

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

    รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แยกตามแผนการศึกษา 
 

1. แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)  มีหน่วยกติตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต   ดังนี้  
 1.1 หมวดวิชาหลัก  ประกอบด้วย 8 รายวิชา   หน่วยกติรวม  24  หน่วยกติ 

1.  ACCT 510 การบัญชีเพื่อการจดัการ  (Managerial Accounting)             3(3-0-6) 
2.  BUSI 510  การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสนิใจทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Research for Business Planning and Decisions)     
3.  ECON 510  เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการ (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)  สามารถเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกของแผนการศึกษา 
แผน ข   1 รายวิชา  จํานวน 3 หนวยกิต   
   

1.3 วิทยานิพนธ์      ประกอบด้วย 2 รายวิชา   หน่วยกิตรวม  12  หน่วยกิต  
1.   BUSI 592  วิทยานิพนธ์ 1  (Thesis I)                 6 หนวยกิต   
2.   BUSI 593  วิทยานิพนธ์  2   (Thesis II)                  6 หนวยกิต   
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2. แผนการศึกษา แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์)    มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต ดังนี้  
2.1 หมวดวิชาหลัก   ประกอบด้วย 8 รายวิชา หนว่ยกิตรวม   24 หน่วยกิต 

1.  ACCT 510 การบัญชีเพื่อการจดัการ  (Managerial Accounting)             3(3-0-6) 
2.  BUSI 510  การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสนิใจทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   (Research for Business Planning and Decisions)     
3.  ECON 510  เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจดัการ (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 ส าหรับแผนการศึกษา แผน ข  จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาใดก็ไดไมนอยกวา 3 รายวิชา ดังตอไปนี้  
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 ความเสีย่งและการจัดการสภาวะวกิฤต (Risk and Crisis Management) 3(3-0-6) 
5.  MKTG 520  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
  (Integrated Marketing Communication Strategy) 
6.  MKTG 521  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบรโิภค  (Consumer Behavior Analysis) 3(3-0-6) 
7.  MKTG 522 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจดัการเทคโนโลยสีมัยใหม 3(3-0-6) 
  (Electronic Commerce and Modern Technology Management) 
8.  MKTG 523  กลยุทธ์การสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมยัใหม 3(3-0-6) 

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

10.  MGMT 522 การประกอบการและการสรางสรรค์ทางธุรกิจ 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  การค้นคว้าอิสระ  
1. BUSI  581    การคนควาอิสระ   (Independent Study)   6 หนวยกิต  
 
   : เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน    

  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2560 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
แผน ก แบบ ก (2) แบบท าวิทยานิพนธ ์

ปีที ่ ภาคการศึกษาท่ี วิชา หน่วยกิต 
1 1 ECON  510   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 

ACCT   510   การบญัชีเพื่อการจัดการ 
MKTG  511   การจัดการการตลาด 
MGMT 512   การจัดการทรัพยากรมนษุย์และ พฤติกรรมองค์การ 

3 
3 
3 
3 

รวม 12 
2 BUSI   510   การวิจัยเพือ่การวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

MGMT 511   การจัดการการปฏิบัติการ 
FINA   510    การจัดการการเงิน 
MGMT 510   การจัดการเชิงกลยุทธ ์

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 แบบไม่ท าวิทยานิพนธ์    

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ วิชา หน่วยกิต 
1 1 ECON  510   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 

ACCT   510  การบัญชีเพื่อการจัดการ 
MKTG  511  การจัดการการตลาด 
MGMT 512  การจัดการทรัพยากรมนษุย์และพฤติกรรมองค์การ 

3 
3 
3 
3 

รวม 12 
2 BUSI   510  การวิจยัเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

MGMT 511  การจัดการการปฏิบัตกิาร 
FINA   510   การจัดการการเงิน 
MGMT 510  การจัดการเชิงกลยุทธ ์

3 
3 
3 
3 

 รวม 12 
2 3                  วิชาเลือก (1) 

                 วิชาเลือก (2) 
                 วิชาเลือก (3) 
BUSI    591  การคนควาอิสระ  

3 
3 
3 
3 

รวม 12 
4 BUSI    591  การคนควาอิสระ 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) 
 บทบาทของผูบริหารและนักบัญชีในองค์กร  การนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวางแผนดําเนินการ การ
ควบคุมและการตัดสินใจ ศึกษาการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปริมาณ 
ตนทุน กําไร การวิเคราะห์ตนทุนภาษี และขอจํากัดของขอมูลตางๆ การจัดทํางบประมาณ การแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
และงบกระแสเงินสด การวิเคราะห์กรณีศึกษาประกอบความเขาใจเพื่อการประยุกต์ใชในธุรกิจจริง 
 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 และขั้นตอนกระบวนการวิจัยธุรกิจ เริ่มตั้งแตการระบุปัญหา การกําหนดกรอบแนวคิดในการ
พิจารณาปัญหา การออกแบบวิธีการตางๆเพื่อใชในการคนหาคําตอบ การดําเนินการคนหาคําตอบจากแหลงขอมูลประเภท
ตางๆ การวิเคราะห์ขอมูล การแปลความหมายของขอมูล ตลอดจนการประเมินความสมเหตุสมผล และความเป็นไปไดของ
ขอมูลกอนนําไปใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ 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 และการตัดสินใจของธุรกิจ หลัก

เศรษฐศาสตร์จุลภาคครอบคลุม อุปสงค์-อุปทาน พฤติกรรมของผูบริโภค ลักษณะของกําไร การวัดผลกําไร การจัดสรรเงินทุน
และทรัพยากร การวิเคราะห์การผลิต ทฤษฎีตนทุน โครงสรางการตลาด และ        การแขงขันทฤษฎีราคา หลักเศรษฐศาสตร์
มหภาคเกี่ยวของกับ การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งการเงินและการคลัง ตลอดจนผลกระทบของการดําเนินนโยบาย
ดังกลาวตอภาคเศรษฐกิจ  

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 

ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
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FINA 510  การจัดการการเงิน  (Financial Management) 3(3-0-6) 
หลักการจัดการดานการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน  การวางแผนทาง

การเงิน การจัดทํางบประมาณ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุน มูลคาของเงินตามเวลา การพิจารณาจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดโครงสรางของเงินทุน นโยบายเงิน
ปันผล ใชกรณีศึกษาทางดานการเงิน 

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  การจัดเก็บขอมูลดาน
สภาพแวดลอม  การวิเคราะห์และทบทวนสภาพการณ์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์พิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการตลาด  
พฤติกรรมผูบริโภค  การแบงสวนตลาดและตลาดเปูาหมาย  กลยุทธ์การตลาด  การพัฒนาสวนผสมทางการตลาด การสราง
ตราผลิตภัณฑ์และการจัดการทางการตลาดโดยมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือ
หาขอสรุปเป็นแนวทางแกไขปัญหา 
 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) 
  การวิเคราะห์ปัญหาและประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยระบุจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค เพื่อการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายทางกลยุทธ์ใหเหมาะสมกับกําลังความสามารถและทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การทั้งกลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหนาที่ การนํา
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมการปฏบิัติใหเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว โดยใชการศึกษาจากกรณีตัวอยางทางธุรกจิ
ประกอบการเรียนการสอน 

Analyzing problems and conducting SWOT analysis through the identification of strengths, 
weaknesses, opportunities and threats in order to set goals and direction that are reasonable and possible 
with limited resources; strategic formulation for the levels of organizations, businesses and functions; 
implementation of strategies; and monitoring of implementation, all with the help of case studies. 

 
MGMT 511 การจัดการการปฏิบัติการ   (Operations Management) 3(3-0-6) 
         ระบบการปฏิบัติการ กลยุทธ์การผลิต การจัดโครงสรางองค์การของฝุายผลิต การออกแบบ  การวางระบบ 
การใชเทคโนโลยีในการผลิต การวางแผนและการกําหนดตารางการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง การจัดซื้อ ก าร
ควบคุมสินคาคงคลัง  การควบคุมคุณภาพและปริมาณ มาตรฐานสินคาและบริการ การบํารุงรักษาอุปกรณ์  การบริหารความ
ปลอดภัย จริยธรรมและการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
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 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 หนาที่ และความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่แสดง
ถึงความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย;์ การศึกษาพฤติกรรมองค์การในหัวขอตางๆ อาทิ แรงจูงใจ ความเป็นผูนํา การทํางานเป็นทีม การจัดโครงสรางองค์การ 
และความรวมมือของพนักงาน  
 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 

 
 2. หมวดวิชาเลือก ส าหรับแผน 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 ซึ่งครอบคลุม ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ พระราชบัญญัติการบัญชีทีเกี่ยวของกับภาษีอากร การวิเคราะห์และการแกปัญหาทาง
ภาษีอากรจากกรณีศึกษา 
 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    
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FINA 520   การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)   3(3-0-6) 
 ความหมายของการลงทุน ปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน ทางเลือกและชองทางในการลงทุน ทฤษฎี แนวทาง 

และวิธีการที่ใชในการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงิน ตราสารทางการเงิน การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารประเภทตางๆ และกลุมตราสาร แนวโนมและพัฒนาการใหมๆ ของตราสารและตลาดการเงิน 

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

 

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

จัดการในลักษณะองค์รวม ศึกษาวิกฤตการณ์และความเสี่ยงในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ แนวทางและกลยุทธ์การจัดการ
สภาวะวิกฤตซึ่งเป็นผลมาจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ  ศึกษา
กระบวนการวางแผนจัดการสภาวะวิกฤตโดยบูรณาการแนวคิดกับการปฏิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์และกรณีศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศและสังเคราะห์บทเรียนเพื่อแสวงหาโอกาสและแนวทางปูองกันแกไขจากสภาวะวิกฤตและความเสี่ยง      
 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. 
 

MKTG 520  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
(Integrated Marketing Communication Strategy) 
การใชเครื่องมือสื่อสารการตลาดโดยธุรกิจและผูบริหาร ศึกษาแบบบูรณาการกลยุทธ์การใชสวนผสมการ

สงเสริมการตลาด รวมทั้งการโฆษณา การสื่อถึงสาธารณชน การขายผานบุคคล และการกระตุนยอดขาย  หัวขอรวมถึงการ
วางเปูาหมายการสงเสริมการตลาด การวางแผน การดําเนินการ ตลอดจนการติดตามผลการสงเสริมการตลาด การจัดทํา
งบประมาณและการเลือกใชเครื่องมือเพื่อสื่อสารการตลาด  

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) 
 แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมและแรงจูงใจในการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค  ศึกษาปัจจัย

ทางดานจิตวิทยา  เศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอปฏิกิริยาการบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค    
Guidelines for analyzing consumer behaviors and motivations in buying decision process, 

including psychological and socio-economic factors that affect consumption and purchase decisions  
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MKTG 522 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจดัการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
(Electronic Commerce and Modern Technology Management)  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน เว็บไซท์ เครือขาย

สังคม หลักการออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เว็บ ความเช่ือถือ ความ
เป็นสวนตัว และความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบที่มีตอสังคมและจริยธรรมในการดําเนินงาน 
 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  กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อสมัยใหม ่ 3(3-0-6) 
(New Media-Based Marketing Strategies) 
ความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม  แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทาง

การตลาดโดยใช 8P’s ปัจจัยในการพิจารณาเลือกลูกคา Brand Equity วิวัฒนาการของการตลาดสูการตลาดสมัยใหม 
แนวทางในการจัดการสงเสริมการตลาดดวยสื่อสมัยใหม ประเภทของสื่อสมัยใหมที่ใชกันแพรหลาย กรณีศึกษาองค์การที่ใช
การสงเสริมการตลาดสมัยใหม 
 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 
 

MGMT 520  การจัดการธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 
(Business Management in ASEAN countries) 
ความเป็นมาของอาเซียน กลไกการบริหารของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การศึกษาและการวิเคราะห์ปัจจัย

และสภาพแวดลอมท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในกลุมอาเซียน  การจัดตั้งธุรกิจ การจางแรงงาน การ
แสวงหาวัตถุดิบ การเลือกทําเลที่ตั้งฐานการผลิต กฎระเบียบที่เกี่ยวของ การศึกษาผลกระทบของธุรกิจขนาดใหญและขนาด
ยอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 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) 
 ความหมายและแนวทางในการเป็นผูประกอบการและการเสริมสรางความคิดสรางสรรค์ คุณลักษณะของ
ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ เพื่อใหผูบริหารมีความคิดริเริ่มที่จะประกอบธุรกิจของตนเอง หรือใชแนวทางของผูประกอบการ
มาเสริมสรางประสิทธิภาพในองค์การ ปัญหาของธุรกิจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดยอม การวิเคราะห์สภาพแวดลอมและ
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ ตลอดจนการประยุกต์แนวความคิดของผูประกอบการ การใชกรณีศึกษา
เพื่อช้ีใหเห็นถงึปัญหาและแนวทางแกไข 
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 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  การประมวลคําสั่งซื้อ 

สินคาคงคลัง การขนสง คลังสินคา บรรจุภัณฑ์ การบริการลูกคา เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโลจิสติกส์ภายใต
ภาวะการณ์แปรเปลี่ยน การจัดการตนทุนรวมต่ําสุด กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสรางมูลคา ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ
ของลูกคาและการทํากําไรสูงสุดในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 Concepts of logistics and supply chain; management of logistics activities; materials 
management; purchase order processing; inventory; transportation; packaging; customer services; 
information technology; logistics management amid changing circumstances; most cost-effective logistics 
management; and logistics management strategy for creating value, efficiency, customer satisfaction and 
maximum profits via logistics and supply-chain system 
 

MGMT 524    การบริหารองค์กรสื่อ  (Management in Media Organizations)                 3(3-0-6)  
รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อ ฤษฏี วิวัฒนาการและวัฒนธรรมองค์กรสื่อ นวัตกรรม       การ

บริหารองค์กรสื่อสมัยใหม แนวทางการพัฒนาองค์กรสื่อใหมีประสิทธิภาพ เขากับยุคสมัย รวมถึงศึกษาทิศทางการบริหาร
องค์กรสื่อในอนาคต โดยเนนการใชกรณีศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

Management models for media organizations; relevant theories; evolution and culture of 
media organizations; management innovations for modern media organizations; guidelines for improving 
and modernizing media organizations; and studying media trends and assessing media future, all with the 
help of case studies from both Thailand and overseas 
 
MGMT 525  การประกอบการธุรกิจสื่อ  (Media Entrepreneurship)    3(3-0-6) 
   ธุรกิจสื่อสารมวลชนทุกแขนงทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกระจายภาพและเสียง สื่อใหมและสื่ออื่นๆ ศึกษาการ
วางแผนและการบริหารธุรกิจสื่อ ทั้งดานการบัญชี การเงิน การลงทุน การตลาด กฎหมาย ภาษีอากร  การบริหารความเสี่ยง; 
การวิเคราะห์และการเขียนแผนธุรกิจ และแนวทางการเป็นผูประกอบการ เพื่อสรางความคิดริเริ่มที่จะประกอบธุรกิจของ
ตนเอง  

Studying media businesses across all sectors namely print media, broadcasting media, 
new media and other media, and all related aspects from accounting, finance, investments, marketing, 
laws, taxes/duties and risk management; business analysis and writing business plans; and entrepreneurial 
guidelines to encourage motivations for business start-ups.  
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MGMT 526 สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ  (Seminars on Business Administration)      3(3-0-6) 
อภิปรายหัวขอเฉพาะดานการบริหารธุรกิจ เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํางานเป็นทีม

โดยประมวลความรอบรูในวิชาที่เกี่ยวของนํามาประยุกต์ในการจัดการปัญหาหรือประเด็นรวมสมัยดานการบริหารธุรกิจ 
 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.  
 

 3. การค้นคว้าอิสระ  แผน ข     6 หน่วยกิต 
BUSI 581  การค้นคว้าอิสระ   (Independent Study) 6 หน่วยกิต/ Credits 

ศึกษาคนควาดวยตนเองโดยใหนักศึกษาแตละคนนําความรู ความสนใจมาศึกษาถึงปัญหาทางธุรกิจหรือ
โอกาสทางธุรกิจ และเลือกหัวขอเพื่อทําการคนควาโดยการตอยอดจากงานวิจัยเดิมหรือสรางสรรค์ผลงานใหม โดยเลือกรูปแบบใน
การจัดทําและนําเสนอในลักษณะงานวิจัย กรณีศึกษาหรือ แผนธุรกิจไดอยางอิสระ จัดทําเป็นรูปเลมในรูปแบบที่ถูกตอง เนื้อหามี
ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับหลักการและเหตุผลในการศึกษา หลักทฤษฎีที่อางอิงจากตํารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ การเลือก
เครื่องมือ วิธีการดําเนินการ การวิเคราะห์ผลการศึกษา ตลอดจนการสรุปผลที่ไดกับวัตถุประสงค์และขอสมมติฐานในการศึกษา 
และนําเสนอตออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้หัวขอหรือประเด็นตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษากอนดําเนินการ 

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       

ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในการศึกษาประเด็นปัญหาที่ไดรับ   การเห็นชอบและอนุมัติ 
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา 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       
ศึกษาคนควาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในการศึกษาประเด็นปัญหาที่ไดรับ การเห็นชอบและอนุมัติ 

จากคณะกรรมการที่ปรึกษา 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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 ชื่อหลักสูตร   
       ภาษาไทย :    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
           ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Public Administration Program in Public Administration 
           
 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
          ภาษาไทย ช่ือเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
   ช่ือยอ : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)์ 
 

          ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :    Bachelor of Public Administration (Public Administration) 
      ช่ือยอ :  B.P.A. (Public Administration)  

 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ปรัชญา 

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางการบริหาร การสื่อสาร การใชความคิดเชิงวิเคราะห์ 

มีทักษะการเป็นผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม 
 

 ความส าคัญ 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตระหนักถึงความสําคัญที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการ ความรู 
ความสามารถทางวิชาการกับบริบทของสังคมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จะเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความตองการของชุมชนในดานการพัฒนาคน พัฒนา
กําลังคน พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามกรอบและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประเทศไทย 4.0  
ยุทธศาสตร์จังหวัดตามแผนและนโยบายของรัฐ และ สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 

 วัตถุประสงค์  

  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้ 
1. มีความรูความสามารถดานทฤษฎีและการปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม  
3. มีความสามารถในการเป็นผูนําและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการประสานงานและ

การสื่อสาร และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ์ 
4. มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกตาง และแสดงความ

คิดเห็นไดอยางสรางสรรค์ สามารถเรียนรูศาสตร์ใหมๆ ไดดวยตนเอง       
   
   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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 โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30  หน่วยกิต 
กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 10 
กลุมวิชาภาษา 12   
กลุมวิชาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6   
กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม 2 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 94 หน่วยกิต 
กลุมวิชาแกน 39 
กลุมวิชาเอกบังคับ 39 
กลุมวิชาเอกเลือก 16 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

รวม 130  หน่วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 

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

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

 

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

10. ASEN 102   ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 2  (ASEAN Language for Communication II) 3(2-2-5) 
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เง่ือนไข การเรียนการสอนในกลุม่วิชาภาษา 
(1) สําหรับนักศึกษาไทย   
  -   กําหนดเรียนภาษาอังกฤษ      6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102) 
   และเลือกเรยีน ภาษาอังกฤษ   6   หนวยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)   
        หรือเรียน ภาษาอาเซยีน         6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 
(2) สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

-   กําหนดเรียนภาษาไทย          6   หนวยกิต (THAC 101 และ THAC 102) 
   และเลือกเรยีน ภาษาไทย      6   หนวยกิต (THAC 201 และ THAC 202)   
       หรือเรียน ภาษาอาเซยีน        6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 
    หรือเรียน ภาษาอังกฤษ   6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)   
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา  คณะ และมหาวิทยาลัย 

 -  การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 
 

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6  หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematical  in daily) 2(2-0-4) 
2. SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 

3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยสีารสนทศ  (Media and Information Technology) 2(2-0-4) 

 

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

 

 

หมายเหตุ :    1. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ไดแก  
  1.1 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ        
       1.2 กลุมวิชาภาษา 
2. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency)  ไดแก  
  2.1 สังคมและวัฒนธรรม                   
      2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตรศ์ิลป  

3. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานวิชาชีพ (Professional competency) ไดแก  
  3.1 การคิด การสื่อสารและการแกปัญหา 

4. กลุมวิชาที่สะทอนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยัในดานจิตอาสา ไดแก  
  4.1 การเรียนรูผานกิจกรรม         
  4.2 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ   94   หน่วยกิต ประกอบด้วย 
    2.1 วิชาแกน  39  หน่วยกิต                                                           

1. PUAD 101    ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร ์(Introduction to Political Science) 3(3-0-6) 
2 PUAD 102    ปรัชญาทางรัฐประศาสนศาสตร ์(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 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resource Administration) 3(3-0-6) 
6. PUAD 202  ภาวะผูนําในการบริหารภาครัฐและเอกชน  

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

7. PUAD 203    การบริหารและการปกครองทองถิ่นไทย 
(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 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการในยุคดิจติัล      3(3-0-6) 
    (Information systems for administration and management in the digital age)  

13. PUAD 301  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพนัธ์ระหวางประเทศ 
(Introduction to International Relations) 

3(3-0-6) 

                   
   2.2 วิชาเอก  55  หน่วยกิต 
         2.2.1  วิชาเอกบังคับ  จ านวน 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 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
  (Natural Resource and Environmental Management)   

6. PUAD 315    หลักการและยุทธศาสตร์การบริหารทองถิ่น 
(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    ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์

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

13. PUAD 481    สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ (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    การจัดการความขัดแยงและการมสีวนรวมของประชาชน(Conflict 
Management and People Participation) 

3(3-0-6) 

3. PUAD 333    การวางแผนกําลังคนและการสรรหา 
(Manpower Planning and Recruitment) 

3(3-0-6) 

4. PUAD 334    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Development) 3(3-0-6) 
5. PUAD 335 การบริหารคาตอบแทน  (Compensation  Administration) 3(3-0-6) 
6. PUAD 336    การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  (Performance Appraisal) 3(3-0-6) 
7. PUAD 337    แรงงานสัมพันธ ์ (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 หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน 

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

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

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

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

16. PUAD 346 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์
(English for Public Administration)      

3(2-2-5) 

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

1(1-0-0) 

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

     หรือ 
 

19. กลุ่มวชิา ฝึกประสบการณ์วิชาชพีรัฐประศาสนศาสตร์  7   หน่วยกิต   ประกอบด้วย      

 1. WILP 191 การเตรียมความพรอมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   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. กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะดานวิชาชีพ (Professional Skill) ไดแก 
 1.1 องค์การและการบริหาร                        1.6 นโยบายสาธารณะ  
 1.2 ภาวะผูนําในการบริหารภาครฐัและเอกชน  1.7 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์          
    1.3 การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร ์    1.8 การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1.4 กฎหมายรัฐธรรมนญูและกฎหมายปกครอง  1.9 กลุมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสศาสตร์ 
 1.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                    1.10 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะดานภาษาอังกฤษ (English Skill) ไดแก 
    2.1 องค์การและการบริหาร              2.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล 
 2.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์   2.5 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์
    2.3 การตลาดสําหรับภาครัฐ             
  

3.  กลุมวิชาที่แสดงถึง อัตลักษณ์ ทักษะดานการสื่อสาร (Communication  Skill) ไดแก 
3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการ 3.5 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์        
 ในยุคดิจิตลั     3.6 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2 หลักการวางแผนและพัฒนาชุมชน               3.7 กลุมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์       
3.3 การจัดการวสิาหกิจชุมชน   3.8 การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
3.4 ภาวะผูนําในการบริหารภาครฐัและเอกชน  
     

 

หมายเหตุ :   1.  ในกรณีที่นักศึกษาเลือกกลุมวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ใหนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง (6 หนวยกิต) และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เอกเลือกขางตนอีก 9 หนวยกิต 

2.  ในกรณีที่นักศึกษาเลือกที่จะไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา  ตองเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเอกเลือกขางตนอีก 
9 หนวยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 
       ใหเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเนช่ัน โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวโดยการเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
 

 

 วิชาโทส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น ที่จะเลือกเรียนวิชาโทรัฐประศาสนศาสตร์  
   ใหเลือกจากรายวิชาที่กําหนดในกลุมวิชาเอกเลือก จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต  

โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 

 :  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1.ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาองักฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
2.ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลยัเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ 
 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

รหัสวชิา ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 3 3 3 

LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2 2 2 2 

LEAC  100 การเรยีนรูผานกิจกรรม 1 1 0 1 0 

SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 2 2 2 

TAPS  100 การคิด การสื่อสารและการแกปญัหา 2 2 2 2 

PUAD 101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร ์ 3 3 3 3 

PUAD 102 ปรัชญาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3 3 3 3 

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 3 3 3 

รวม 19 18 19 18 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวชิา ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

ENCO  102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 3 3 3 

CIVI    100 อารยธรรมและประวัติศาสตรศ์ิลป 2 2 2 2 

LEAC  200 การเรยีนรูผานกิจกรรม 2 1 0 1 0 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  2 2 2 2 

TECH  100 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 2 2 

SCIE   100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 2 2 2 

PUAD 103 องค์การและการบริหาร 3 3 3 3 
PUAD 104 การบริหารราชการไทย 3 3 3 3 
WILP  191 การเตรียมความพรอมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร ์
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 สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

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

PUAD  202                                 ภาวะผูนําในการบริหารภาครัฐและเอกชน                                  3 3 3 3 

PUAD  203 การบริหารและการปกครองทองถิ่นไทย 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 

รหัสวชิา ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

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 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการในยุคดิจิตลั 

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 สหกิจศกึษา 

หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน หน่วยกิต ชั่วโมงเรียน 

PUAD  301 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพนัธ์
ระหวางประเทศ 

3 3 3 3 

PUAD  311 กฎหมายอาญา 2 3 3 3 3 

PUAD  312 การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์ 3 3 3 3 

PUAD  313 การบริหารการพัฒนา 3 3 3 3 
PUAD  314 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
3 3 3 3 

PUAD  315 หลักการและยุทธศาสตร์การบริหาร
ทองถิ่น 

3 3 3 3 

รวม 18 18 18 18 
 

 
ภาคการศึกษาท่ี  2 

รหัสวชิา ชื่อวิชา 
ฝึกงาน สหกิจศกึษา 

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 ระเบียบวิธิวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3 3 3 3 
PUAD  391 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา - - 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 สหกิจศกึษา 

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 สหกิจศกึษา 

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. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน 10  หน่วยกิต 

 

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

โบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม และประวัติศาสตร์ศลิปะสมัยโบราณจนถึงสมยัใหม  
                   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     เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   (Economics  in Daily Life)                        2(2-0-4) 
                    ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์  อุปทาน และปัจจัย
กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  การเงิน  
การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ        
     Study the basic of principles  Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand 
Supply and factors determining of consumer spending behavior, the production level. National Income, 
Basic knowledge in capital market, Money and Banking, Government finance, International trade. 
 

LAWS 102   กฎหมายทั่วไป   (General Laws)              2(2-0-4) 
                    ความรูพืน้ฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ที่มาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก
กฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพง 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 พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุม
ประเทศอาเซียน 
                   The Study of patterns relations and Thai society and culture dynamism. Social and 
culture in ASEAN countries. 
 

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการ
แกไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
                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.      
   

ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน 12  หน่วยกิต 

ENCO 101    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I)           3(2-2-5) 
                   โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                   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) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                   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)  
                    โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
                   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 สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
                   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 โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน ทักษะการฟัง พูด อาน เขียน
ประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์และสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  
                   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) 
                   โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                   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) 
                  การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง
โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ 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) 
                    การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพไดอยางเหมาะสมและอยางมีประสิทธิภาพ 
                   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 พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลัส (จีน /ญี่ปุุน/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับเบื้องตน การฟัง การพูด การอาน และ
การเขียน  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 พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลัส (จีน /ญี่ปุุน/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟัง การพูด การอาน และ
การเขียน  คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 

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

 
 
 

 1.3  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    จ านวน 6  หน่วยกิต 

MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   (Mathematic in Daily Life)                         2(2–0–4) 
    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแกปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกต์ใชขอมูล 
และการวิเคราะห์ขอมูลเบื้องตนเพื่อการตัดสินใจ  
     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) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหวางมนุษย์กับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและพลังงาน การสงเสริม บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      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  ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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    จ านวน  2  หน่วยกิต 

 

LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรม  การเสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข  
               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) 
                   การเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์  มีจิต
อาสา สํานึกและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
                  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    จ านวน  94  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
 2.1 วิชาแกน 39 หน่วยกิต 

PUAD 101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์    (Introduction to Political Science) 3(3-0-6) 
 ศึกษาขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ แนวความคิดทางการเมือง ระบบการปกครอง พรรค
การเมือง กลุมผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหวางรัฐกับประชาชน รัฐกับกฎหมาย อุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ และ
พฤติกรรมทางการเมือง 
 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)  
 ศึกษาความหมายสถานภาพ ปรชัญา แนวคิด ทฤษฎ ี และขอบขายแนวโนมของรัฐประศาสนศาสตร ์
ความสัมพันธ์กับวิชาสังคมศาสตรอ์ื่นๆ กิจกรรมของรัฐบาลในการดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐ หนาที่ทางการบริหารและการ
อํานวยการบริการใหกับประชาชน  
 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 หนาที่ตางๆ ในการ
บริหาร ไดแก การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเขาทํางาน การนําและการควบคุม ตลอดจนแนวคิดในการบริหาร
ยุคใหม  

        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 หลักการการบริหารราชการแผนดิน วิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย ปัจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงที่มีอิทธิพลตอการบริหารราชการไทย ปัญหาและแนว
ทางแกไขการบริหารราชการไทย   
 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 ความหมายและพัฒนาการของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและปัจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในระบบราชการพล
เรือนไทย และการใชระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

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 ภาวะผู้น าในการบริหารงานภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 
 (Leadership in Public and Private Administration) 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา เชน ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ทฤษฎีพฤติกรรม 
(Behavior Theory) และทฤษฎีสถานการณ Contingency Theory) และทฤษฎีภาวะผูนําอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทและหน
าที่ของผูนํา วิสัยทัศน์ คุณลักษณะผูนําที่ดี การสรางความเปนผูนําและการพัฒนาผูนํา ความสัมพันธ์ระหวางผูนํากับอํานาจและ
การเมืองในองคการ ปญหาและการแกไขปญหาความขัดแยงในองคการของภาครัฐและเอกชน 
 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 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
(Thai Local Government and Administration) 
ศึกษาความหมายของการบริหารและการปกครองทองถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น วิวัฒนาการการปกครองทองถิ่นไทย รูปแบบและหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ปัญหาและแนวโนมของการปกครองทองถิ่นไทย  

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.   

 

PUAD 204     การตลาดส าหรับภาครัฐ     (Marketing in  Public ector)             3(3-0-6) 
                  ศึกษาความหมาย และ ความสําคัญของการตลาด แนวคิดตลาดผูผลิต ตลาด ทรัพยากร ตลาดกลาง ตลาด
ผูบริโภค และ ตลาดภาครัฐ  ประยุกต์เป็นแนวคิดการตลาดสําหรับภาครัฐ เรียนรูความจําเป็นในการบริหารตลาดสําหรับ
ภาครัฐ  และ การตลาดเพื่อสังคม การใหบริการ การเสนอคุณคาใหกับผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ สัมพันธภาพ
ระหวางองค์การกับผูรับบริการ 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.  
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PUAD 205    การบริหารการคลังสาธารณะ  (Public Finance Administration) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมายและพัฒนาการของการคลังสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีการคลังสาธารณะ การหา
รายไดสาธารณะ ภาษีอากร รายจายสาธารณะ ทฤษฎีสินคาสาธารณะ การกอหนี้สาธารณะ บทบาทของรัฐบาลในทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การบริหารการคลังภาครัฐและทองถิ่น 
                  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 จริยธรรมส าหรับนักบริหาร   (Ethics for Administrator) 3(3-0-6)       
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม จริยธรรมทางการ
บริหารและคุณธรรมพื้นฐานสําหรับนักบริหาร จริยธรรมและธรรมาภิบาลกับการบริหาร ปัญหาการคอร์รัปช่ันและการ
ตรวจสอบ การเสริมสรางสํานึกคุณธรรม จริยธรรม การประยุกต์ใชในการบริหาร 

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 การจัดทําและการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ การควบคุมมิใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ การกระทําทางปกครอง 
การควบคุมฝุายปกครอง 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. 
 

PUAD 208 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการในยุคดิจิตัล      3(3-0-6) 
 (Information systems for administration and management  in the digital age) 
            ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบขอมูล ที่สามารถนําไปใชในการบริหาร เพื่อประโยชน์ในการวางแผน 
การควบคุม การตัดสินใจของผูบริหาร ความตองการในการใชขอมูล วิธีการจัดเก็บขอมูล การพัฒนาระบบขอมูล เทคนิคทาง
คอมพิวเตอร์ในระบบงาน โดยมุงเนนการประยุกต์ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารสาธารณะ (Public Speaking) ซึ่งจะ
ทําใหการบริหารมีประสิทธิภาพ 

                 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. 
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PUAD 301 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6)              
           (Introduction to International Relations) 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของความสัมพันธ์ระหวางประเทศ ผูแสดงบทบาทและกติการะหวาง

ประเทศ แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางประเทศ อํานาจและเครื่องมือที่ใชในการดําเนินความสัมพันธ์ระหวาง
ประเทศ ความรวมมือและความขัดแยงระหวางประเทศ  

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

 2.2  วิชาเอก 55 หน่วยกิต 
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต 

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

พยายามกระทําความผิด ตัวการและผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบท หรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุ
ความอาญา 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  

        ศึกษาความผิดทางอาญาแตละลักษณะตั้งแตความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิด
เกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอ
ประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอชีวิตและรางกาย ความผิดตอเสรีภาพ
และช่ือเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จนถึงความผิดที่เป็นลหุโทษ 

    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

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเพื่อเพิ่มโอกาสและลดขอจํากัด การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออนขององค์กรเพื่อการวางแผน
ยุทธศาสตร์ การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสูการปฏิบัติ การควบคุม และเทคนิคในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการนํา
เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมมาใชในการบริหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองค์กร  
                    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. 
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PUAD 313 การบริหารการพัฒนา   (Development Administration  )  3(3-0-6) 
 แนวคิดทั่วไปและวิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาของสํานักพฤติกรรมศาสตร์ 
การบริหารการพัฒนาจากแนวปรากฏการณ์นิยม ถึง ปฏิฐานนิยม กระบวนการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนา กระบวนการ
บริหารนโยบายที่เนนโครงการพัฒนา การบริหารโครงการพัฒนาตามภาคสวน เงื่อนไข และ ปญัหาของการบริหารการพัฒนา 
 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 และวิกฤตสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวกับดิน ปุาไมที่เก็บกักน้ํา สวนสาธารณะ ทะเล ลุมน้ําลําคลอง และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะไดรับผลจากการพัฒนา การ
จัดผังเมือง  เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง การใชภูมิปัญญาในการจัดการสิ่งแวดลอม  และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
         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  
 

PUAD 315  หลักการและยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 (Principles and Strategies of Local Administration)  
 ศึกษาแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับทองถิ่น กระบวนทัศน์ใหมและยุทธศาสตร์การบริหารทองถิ่น 
กระบวนการบริหารทองถิ่นที่เนนผลงาน การตัดสินใจและการบริหารความขัดแยงในกระบวนการบริหาร คุณภาพการบริการ
สาธารณะของหนวยปกครองทองถิ่น และการวิเคราะห์ระบบบริหารปกครองทองถิ่น      

         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   สถานการณ์โลกปจัจุบนั    (Current World Issues) 3(3-0-6) 
 ศึกษาเหตุการณ์ที่สําคัญๆ ในโลก ที่มีผลกระทบตอการเมืองระหวางประเทศ ความคลี่คลายของความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบของเหตุการณ์นั้นๆ ตอการเมืองการปกครองของไทย 
 A study of critical events in the world that have an effect on international politics, 
disentanglement of the conflict that occurred as well as the impact of particular events to Thai politics. 
 

PUAD 317 นโยบายสาธารณะ   (Public Policy)  3(3-0-6) 
                  แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในระดับตางๆ ตัวแบบในการวิเคราะห์
นโยบาย บริบทของนโยบายและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับการกอรูปนโยบาย การกําหนดนโยบาย 
การวางแผนนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายในชวงเวลาตางๆ รวมทั้ง
กรณีศึกษานโยบายสาธารณะของไทย 
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    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 บทบาทหนาที่
ของผูจัดการโครงการ  เทคนิคการวางแผนและการเขียนโครงการ  การวิเคราะห์ความเป็นไปไดโครงการ การนําโครงการไป
ปฏิบัติ 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 แนวเครือขายทางสังคม วัฒนธรรมองค์กร ที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนการ
ทํางานขององค์กร  ความหมาย ประเภท และเปูาหมายของนวัตกรรม แนวคิด วิธีการ และรูปแบบใหมๆ  ในการจัดการ
องค์กร นวัตกรรมดานกระบวนการ และการบริหารองค์การ การดําเนินงาน และการใหบริการ การพัฒนาเพื่อประยุกต์ใชองค์
ความรูไปสูปฏิบัติตางๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพของการปฏิบัติงานดานการบริหาร  กรณีศึกษา                 
 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    ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) 3(2-2-5) 
                     ศึกษาแนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนนิชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
หลักการประยุกต์ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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 การออกแบบการ
วิจัยในสาขารัฐประศาสนศาสตร์และองค์การ การเขียนเคาโครงการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห์ขอมูลวิจัย  
การเขียนรายงานการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใช   
 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 
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PUAD 481   สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์    (Seminars in Public Administration) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสัมมนา วิจัยและสัมมนาประเด็นที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
นโยบาย การวางแผนยุทธศาสตร์ การนํานโยบายไปปฏิบัติ ธรรมาภิบาล กระบวนทัศน์ การวิเคราะห์จุดออน และจุดแข็งที่มี
ผลตอการพัฒนาสังคม 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. 
 

 2.2.2  วิชาเอกเลือก  16   หน่วยกิต       ให้เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
PUAD 331    พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ (Organizational Behavior and Development) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของพฤติกรรมองค์การ และแนวคิด ทฤษฎีทางดานพฤติกรรม ตลอดจน
ปัจจัยตางๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมของบุคคลในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองค์การ ผลที่พฤติกรรมองค์การ
มีตอผลการปฏิบัติงานขององค์การ ความหมายและแนวคิดของการพัฒนาองค์การ ความสําคัญของการพัฒนาองค์การ เทคนิค
ในการพัฒนาองค์การ 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 ความขัดแยงเชิงอัตลักษณ์ ความขัดแยงทางชาติพันธุ์ ความ
ขัดแยงในองค์การ วิธีการจัดการความขัดแยง การเจรจาตอรอง การปรึกษาหารือรวม และการสรางความไววางใจในชุมชนเพื่อ
นําไปสูการยอมรับ แนวคิดวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย ระดับและรูปแบบของการมีสวนรวม 
และการจัดการความขัดแยงแบบมีสวนรวม  
 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     การวางแผนก าลังคนและการสรรหา  (Manpower Planning and Recruitment      ) 3(3-0-6) 
 ศึกษาแนวความคิดของการวางแผนกําลังคน การสํารวจและวิเคราะห์ขอมูลกําลังคน การพยากรณ์
กําลังคน เทคนิคการวางแผนกําลังคนในราชการพลเรือนและในภาคธุรกิจเอกชนการวิเคราะห์งานและการประเมินคาของงาน 
การกําหนดตําแหนง 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) 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบดวย การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา 
ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหวางการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การสราง
แรงจูงใจ พลวัตรกลุม เทคนิคการฝึกอบรม และการสรางขีดความ 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 และแนวปฏิบัติในการบริหารคาตอบแทน ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนด
คาตอบแทน การวิเคราะห์และประเมินคางาน การสํารวจและวิเคราะห์โครงสรางคาจางและเงินเดือน การบริหารคาตอบแทน
ทางออม การกําหนดคาจางสําหรับบุคลากรบางประเภท การบริหารคาจางและเงินเดือนในราชการพลเรือน 
 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 ความหมายของคําวา ผลงาน การประเมินผลการปฏบิัติงาน และหลักในการวัดผลและ
การประเมินผลบุคคล วิธีการใชแบบทดสอบการประเมินความถูกตองและความเช่ือถือไดของการวัดและทดสอบตางๆ เพื่อ
นําไปใชในกระบวนการ เลือกสรรการบรรจุแตงตั้ งและการพิจารณาความดีความชอบ การวัดผลงาน และการตั้งเกณฑ์
พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหนง 
 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) 
 ศึกษาปัจจัยตางๆ ที่มีตอความสัมพันธ์ระหวางนายจางและลูกจางสหภาพแรงงาน และสมาคมนายจาง 
กฎหมายแรงงาน การแกปัญหาแรงงานเพื่อใหเกิดเป็นธรรมแกทุกฝุาย การเจรจา ตอรองรวมการไกลเกลี่ย การระงับขอพิพาท
แรงงาน การประกันสังคมและคุมครองแรงงาน 
 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) 
 ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานและบทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 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) 
 ศึกษาหลักทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟูองคดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
หมายเรียก และหมายอาญา จับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราวและการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาช้ันตน อุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษ
หนักเป็นโทษเบา 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 ลักษณะทรัพยากรที่มีอยู สถาบันทางเศรษฐกิจที่มีการตั้งเป็นทางการ 
และสถาบันนอกระบบในชนบท การผลิตในภาคการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ การใชที่ดิน แรงงาน และการระดม ทุน 
การตลาด ภาวะหนี้สิน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหวางเมืองกับชนบท 
 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   หลักการและการวางแผนพัฒนาชุมชน                                       3(3-0-6) 
 (Principles and  Community Development Planning) 
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ หลักการและลักษณะชุมชนในมิติตางๆ วิธีการและ
เทคนิคการพัฒนาชุมชน การวางแผนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาชุมชน การประสานงาน การสรางทีมงานและการสราง
ความเขมแข็งของกลุม 
 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   การจัดการวิสาหกิจชมุชน    (Management of Community Enterprises) 3(2-2-5) 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการสรางคาขององค์การ    ครัวเรือนใน
ระบบเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของ
วิสาหกิจชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การสงเสริมการตลาด การจัดตั้งระบบสหกรณ์ บัญชีครัวเรือน และ
การจัดการสวัสดิการ กลยุทธ์การพัฒนาความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน 
ปัญหาและขอเสนอแนะ 
       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      ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ                3(3-0-6)  
                    (Strategic Planning for Integrated Spatial Development) 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิวัฒนาการของการนํายุทธศาสตร์ระดับชาติมาใชในการวางแผน
พัฒนาพื้นที่ทองถิ่นเชิงบูรณาการ รวมทั้งวิเคราะห์รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนยุทธศาสตร์การวางแผน
พัฒนาพ้ืนท่ีทองถิ่นที่สําคัญในปัจจุบัน 
 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   สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    (Peace Study for Local Development)      3(3-0-6) 
 ชุมชนทองถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาท วิธีการ และ กระบวนการสรางการมีสวนรวมของ
สาธารณะชน ปรัชญา ทฤษฎีสันติศึกษา และความขัดแยง ทักษะการเจรจา ทักษะการตอรอง และการไกลเกลี่ย การอํานวย
ความสะดวก และการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแยง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่นกับการ
สรางสมานฉันท์ 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. 
 

PUAD 345     ไทยกับความสัมพันธ์ประเทศเพ่ือนบ้าน (Thailand and  its Neighboring Countries)  3(3-0-6) 
 ประเทศใกลเคียง ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม พิจารณากระบวนการดําเนินนโยบายตางประเทศ 
ตลอดจนผลกระทบของนโยบายตางประเทศ ท่ีมีผลตอการเมืองไทย โดยเนนประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เชน พมา เวียดนาม 
ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ และ มาเลเซีย เป็นตน 
 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. 
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PUAD 346 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์  (English for Public Administration)   3(2-2-5) 
 ศึกษาการใชศัพท์ ประโยคและบทความซึ่งเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ สําหรับใชในองค์กรภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน ทักษะอานและเขียนภาษาอังกฤษจากสื่อตาง ๆ ศัพท์เฉพาะทางดานรัฐประศาสนศาสตร์ การฟังสื่อสารสนเทศ
ตางๆ การคนควาและการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์โดยใชภาษาอังกฤษ 
 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 ความพรอมในการทํางานรวมกับผูรวมงาน จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน อาชีพ และ การไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การเขียนรายงานวิชาการ (การเขียนและการ
นําเสนอผลงาน) 
 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    การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา    (Co-operative Education) 6(0-40-0)  
วิชาบังคับก่อน :   PUAD 391  การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 
 การปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการ หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชา ระยะเวลา 16 สัปดาห์ตอเนื่อง และ/ไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง การฝึกทักษะและเรียนรูระบบและวิธีการทํางาน การ
รายงานและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน  
  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.    
 
WILP 191  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   1(1-0-0) 
               (Preparation Field Experience in Public Administration) 
              ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝึกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร บุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ ความรูพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน การ
เขียนและการนําเสนอผลงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูอื่น (ประเมินผลดวยสัญลักษณ์ 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) 
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WILP 192    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 1 2(0-40-0) 
                (Field Experience in Public Administration I) 
วิชาบังคับก่อน :   WILP 191  การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์     

       การเรียนรูจากการฝึกปฏิบัติงานทางดานรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การของรัฐหรือเอกชน ไมนอยกวา 
200 ช่ัวโมง โดยเนนการสรางเสริมประสบการณ์วิชาชีพ และการประสานความรูในการปฏิบัติจริง พรอมจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับวิชาการที่ไดศึกษา เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (ประเมินผลดวยสัญลักษณ์ 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  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 2(0-40-0) 
                (Field Experience in Public Administration II) 
วิชาบังคับก่อน : WILP 192  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 1     

 การเรียนรูจากการฝึกปฏิบัติงานทางดานรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การของรัฐหรือเอกชนไมนอยกวา 200 
ช่ัวโมง เพื่อเรียนรูการปฎิบัติงานจริงในวิชาชีพที่สนใจ ภายใตการนิเทศ และ ประเมินผลของอาจารย์ประจําวิชารวมกับ
หนวยงาน พรอมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับวิชาการที่ไดศึกษา เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ประเมินผลโดยการใหระดับคะแนน 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) 
   

WILP 391       ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3 2(0-40-0)
 (Field Experience in Public Administration III) 
วิชาบังคับก่อน : WILP 291   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 2 

 การเรียนรูจากการฝึกปฏิบัติงานทางดานรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การของรัฐหรือเอกชน ไมนอยกวา 200 
ช่ัวโมง เพื่อเรียนรูการปฎิบัติงานจริงในวิชาชีพที่สนใจ ภายใตการนิเทศ และ ประเมินผลของอาจารย์ประจําวิชารวมกับ
หนวยงาน พรอมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับวิชาการที่ไดศึกษา  เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(ประเมินผลโดยการใหระดับคะแนน 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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 ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย  : หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Science Program in Computer Science 
 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย   ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  ช่ือยอ   : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

 ภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Science (Computer Science) 
  ช่ือยอ   :  B.S. (Computer Science) 
 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา  :     “ปัญญาเพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต”  (Wisdom  Enriches Life) 

     คุณภาพชีวิตที่ดีนั้นข้ึนอยูกับ “ปัญญา ความรู และความเอื้ออาทรที่มีตอกันระหวางมวลมนุษยชาติ” 
 

 ความส าคัญ 
      จากสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุงมั่นในการสรางสรรค์บัณฑิตที่มีทักษะดานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ดวยการเรียนการสอนที่เนนผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based Learning) ผานการอบรมและฝึกฝนจากมืออาชีพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาผูเรียนใหเป็นประชากรคุณภาพของโลกที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตอาสา  

 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตบัณฑติสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใหมคีณุลักษณะตอไปนี้ 

1. มีความรู ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ (Professional Skill) ดานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรงตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถประยุกต์องค์ความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติ
จริงไดอยางเหมาะสม 

2. มีความรู ความสามารถ และทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) กับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. มีความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Skill) ในระดับด ี
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยางเป็นระบบและแกปญัหาอยางสรางสรรค์ 
5. มีความสามารถในการเป็นผูนํา ผูตาม และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดานคอมพิวเตอร์ และมจีิตอาสา  
 

 เอกลักษณ์ของหลักสูตร 
“เรียนรูจากการปฏิบัติจริง” (Work-based Learning)  
การเรยีนการสอนที่เนนการประยกุต์ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการบริหารจัดการองค์กรโดยการลงมือ

ปฏิบัติจริง 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

สาขาวิชาการตลาด 
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 โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คุณวุฒิ (มคอ.1) 

พ.ศ. 2552 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
พ.ศ. 2560 

 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์
1.2 กลุมวิชาภาษา 
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.4 กลุมวิชาการเรยีนรูผานกิจกรรม 

30 30 
10 
12 
6 
2 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     
 2.1 วิชาแกน 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 
- กลุมเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต 
- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 
- กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 
- กลุมฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์

2.3 วิชาเอกเลือก                                    
แผนที่ 1  

- วิชาเสริมสรางประสบการณ์ในวชิาชีพ การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
- กลุมวิชาชีพเลือก  

แผนที่ 2 
- วิชาเสริมสรางประสบการณ์ในวชิาชีพ การศึกษาแบบฝึกงาน 
  (ตอรายวิชาไมเกิน 3 หนวยกิต (0-3 หนวยกิต)) 
- กลุมวิชาชีพเลือก  

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. หมวดวิชาเลือกเสร ี      6 6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 133 
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   รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      

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

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

 

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

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

** เง่ือนไข การเรียนการสอนในกลุ่มวชิาภาษา 
(1) สําหรับนักศึกษาไทย    - กําหนดเรียนภาษาไทย      6  หนวยกิต (THAC 101 และ THAC 102) 
    และเลือกเรยีนภาษาอังกฤษ   6  หนวยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)   
        หรือเรียนภาษาอาเซียน      6  หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 
(2) สําหรับนักศึกษาตางชาติ  - กําหนดเรียนภาษาไทย      6  หนวยกิต (THAC 101 และ THAC 102) 

 และเลือกเรยีนภาษาไทย  6   หนวยกติ (THAC 201 และ THAC 202)   
     หรือเรียนภาษาอาเซียน    6   หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 
  หรือเรียนภาษาอังกฤษ   6   หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)   

(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 
-  จะเปิดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  

คณะ และมหาวิทยาลัย 
-  การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 

 

1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6  หน่วยกิต 
1. MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematical  in daily) 2(2-0-4) 
2. SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต  (Environment and Life) 2(2-0-4) 
3. TECH 100 สื่อและเทคโนโลยสีารสนทศ  (Media and Information Technology) 2(2-0-4) 
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1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  2  หน่วยกิต 
1. LEAC 100 การเรยีนรูผานกิจกรรม 1  (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
2. LEAC 200 การเรยีนรูผานกิจกรรม 2  (Learning by Activities II) 1(0-3-2) 

 

หมายเหตุ :    1. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ไดแก  
  1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ          
  1.2 กลุมวิชาภาษา 
2. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency)  ไดแก  
  2.1 สังคมและวัฒนธรรม    
  2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตรศ์ิลป  

3. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานวิชาชีพ (Professional competency) ไดแก  
  3.1 การคิด การสื่อสารและการแกปัญหา 

4. กลุมวิชาที่สะทอนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยัในดานจิตอาสา ไดแก  
  4.1 การเรียนรูผานกิจกรรม   
  4.2 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ   97  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) วิชาแกน  15  หน่วยกิต 

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

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

2) วิชาเฉพาะด้าน  66  หน่วยกิต 
2.1) กลมุประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ     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 และจริยธรรมสาํหรับผูประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

(Laws and Ethics for Computer Professionals) 
3(3-0-6) 

 

2.2) กลมุเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต      18  หน่วยกิต 
1. CPSC 221 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์  (Software Engineering) 3(3-0-6) 
2. CPSC 321 ปฏิสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์(Human-Computer Interaction) 3(3-0-6) 
3. CPSC 322 ระบบฐานขอมลู  (Database Systems) 3(3-0-6) 
4. CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ์1  (Computer Science Project I) 3(0-6-3) 
5. CPSC 421 ปัญญาประดิษฐ ์ (Artificial Intelligence) 3(2-2-5) 
6. CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร ์2   (Computer Science Project II) 3(0-6-3) 
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2.3) กลมุเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   21   หน่วยกิต 
1. CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5) 
2. CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  (Computer Programming I) 3(2-2-5) 
3. CPSC 231 โครงสรางขอมูล  (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 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์(Website Design and Development) 3(2-2-5) 
7. CPSC 431  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

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

 

2.4) กลมุโครงสรางพื้นฐานของระบบ      15   หน่วยกิต 
1. CPSC 241 ระบบปฏิบตัิการ (Operating Systems) 3(2-2-5) 
2. CPSC 242 การวิเคราะห์และออกแบบข้ันตอนวิธี  (Analysis and Design of Algorithms) 3(2-2-5) 
3. CPSC 341 การสื่อสารขอมลู  (Data Communication) 3(2-2-5) 
4. CPSC 342 เครือขายคอมพิวเตอร ์ (Computer Networks) 3(2-2-5) 
5. CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ (Computer Graphics) 3(2-2-5) 

 

2.5) กลมุฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร      3  หน่วยกิต 
1. CPSC 251 

 
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร ์
(Computer Architectures and Organizations) 

3(2-2-5) 

 
3) วิชาเอกเลือก   16  หน่วยกิต     นักศึกษาจะตองเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งจาก 2 แผน นี้ 

แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
1. CPSC 491 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

(Preparation for Cooperative Education) 
1(1-0-2) 

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

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต 
 

แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝึกงาน 
1. CPSC 291 การฝึกงานวิชาชีพ 1  (Career Training I) 2(0-12-0) 
2. CPSC 391 การฝึกงานวิชาชีพ 2  (Career Training II) 2(0-12-0) 

 

และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน  12  หน่วยกิต 
 

 

 

 
 

 
 

 

โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาเอกเลือกต่อไปนี ้
1. CPSC 461 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และดไีซน์แพทเทิร์น 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) 
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4. CPSC 464 เทคโนโลยีการประมวผลแบบกลุมเมฆ 
(Cloud Computing and Technologies) 

3(2-2-5) 
 

5. CPSC 465 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์  (Software Project Management) 3(3-0-6) 
6. CPSC 466 การทําเหมืองขอมูล  (Data Mining) 3(3-0-6) 
7. CPSC 467 การจัดการเครือขาย  (Network Management) 3(3-0-6) 
8. CPSC 468 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร ์ 

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

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

3(3-0-6) 

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

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 

นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใด ๆ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต ที่เปิดสอนในคณะหรือเปิดสอนในคณะอื่น ๆ ที่ไมใชวิชา
ทางดานคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขา 

 

 
 

 
 
 

 
 
แผนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ   แผนที่ 1 การศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

 แผนที่ 2 การศึกษาแบบฝึกงาน 
แผนการศึกษาในช้ันปีท่ี 1 ของทั้ง 2 แผนการศึกษา ใชแผนการศึกษาเดียวกัน โดยมีความแตกตางกันตั้งแตช้ันปีที่ 

2 ภาคเรียนที่ 2 เป็นตนไป 

 :  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ 
 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
แผนที่ 1   การศึกษาแบบสหกจิศึกษา 

 ชั้นปีท่ี  1    ภาคเรียนที่ 1    ชั้นปีท่ี  1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป 2  CPSC 103 ตรรกะดจิิทัล 3 
CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 3  CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชวีิตประจําวนั 2  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 3  LEAC 200 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2  MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 2  SOUC 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     
XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 1 3     

 รวม 20   รวม 17 
     

 ชั้นปีท่ี  2    ภาคเรียนที่ 1    ชั้นปีท่ี  2    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 231 โครงสรางขอมูล 3  CPSC 221 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3 
CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2   3  CPSC 233 การพัฒนาซอฟตแ์วร์เชิงอ็อบเจกต์ 3 
CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ 3  CPSC 242 การวเิคราะห์และออกแบบขัน้ตอนวิธี 3 
CPSC 251 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3  ENCO 202 

 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 4 
 

3 
ENCO 201 
   หรือ  
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3 
   หรือ 
 

3   หรือ 
ASEN 102 

หรือ 
ภาษาอาเซียนเพือ่การสื่อสาร 2 

 

ASEN 101 ภาษาอาเซียนเพือ่การสื่อสาร 1   MATH 201 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 
MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3  XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 2 3 
TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแกปัญหา 2     

 รวม 20   รวม 18 
 

 ชั้นปีท่ี  3    ภาคเรียนที่ 1    ชั้นปีท่ี  3    ภาคเรียนที่ 2  
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CPSC 311 การจดัการระบบสารสนเทศในองคก์ร 3  CPSC 312 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3 
CPSC 321 ปฏิสัมพันธร์ะหวางมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3  CPSC 313 

 
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพคอมพิวเตอร ์

3 
CPSC 322 ระบบฐานขอมูล   3    
CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3  CPSC 342 เครือขายคอมพวิเตอร ์ 3 
CPSC 341 การสือ่สารขอมูล 3  CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ 3 
XXXX ……… วิชาเอกเลอืก 1 3  CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3 
COMP 300 คอมพิวเตอร์เพือ่การทํางาน   XXXX ……… วิชาเอกเลอืก 2 3 

 รวม 18   รวม 18 
หมายเหต ุ: กรณนีักศกึษาสอบไมผานหลักเกณฑ์การทดสอบ IT Examination: Computer for working ในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ตองลงทะเบียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์เพือ่การทํางาน (COMP 300) โดยไมนับหนวยกิต  ในภาคเรียนถดัไปจนกวาจะผานเกณฑ์การทดสอบ 

 

 ชั้นปีท่ี  4    ภาคเรียนที่ 1    ชั้นปีท่ี  4    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 421 ปัญญาประดิษฐ ์ 3  CPSC 492 สหกิจศึกษา 6 
CPSC 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเ์คลื่อนที่ 3     
CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3     
CPSC 491 การเตรียมความพรอมสหกิจศกึษา 1     
STAT 201 สถิติสําหรับนกัวทิยาศาสตร ์ 3     
XXXX ……… วิชาเอกเลอืก 3 3     

 รวม 16   รวม 6 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
แผนที่ 2   การศึกษาแบบฝึกงาน 

 ชั้นปีท่ี  1    ภาคเรียนที่ 1    ชั้นปีท่ี  1    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป 2  CPSC 103 ตรรกะดจิิทัล 3 
CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน 3  CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ในชวีิตประจําวนั 2  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 3 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 3  LEAC 200 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
LAWS 102 กฎหมายทั่วไป 2  MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3 
LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 
MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวนั 2  SOUC 100 สังคมและวัฒนธรรม 2 
TECH 100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     
XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 1 3     

 รวม 20   รวม 17 
     

 ชั้นปีท่ี  2    ภาคเรียนที่ 1    ชั้นปีท่ี  2    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 231 โครงสรางขอมูล 3  CPSC 221 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3 
CPSC 232 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2   3  CPSC 233 การพัฒนาซอฟตแ์วร์เชิงอ็อบเจกต์ 3 
CPSC 241 ระบบปฏิบัติการ 3  CPSC 242 การวเิคราะห์และออกแบบขัน้ตอนวิธ ี 3 
CPSC 251 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 3  CPSC 291 การฝกึงานวิชาชีพ 1 2 
ENCO 201 
หรือ  
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 3 
หรือ 
 

3  ENCO 202 
หรือ  
 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 4 
หรือ 
 

3 

ASEN 101 ภาษาอาเซียนเพือ่การสื่อสาร 1   ASEN 102 ภาษาอาเซียนเพือ่การสื่อสาร 2  
MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2 3  MATH 201 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3 
TAPS 100 การคิด การสื่อสาร และการแกปัญหา 2  XXXX ……… วิชาเลือกเสรี 2 3 

 รวม 20   รวม 20 
 
 
 

 ชั้นปีท่ี  3    ภาคเรียนที่ 1    ชั้นปีท่ี  3    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 311 การจดัการระบบสารสนเทศในองคก์ร 3  CPSC 312 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3 
CPSC 321 ปฏิสัมพันธร์ะหวางมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3  CPSC 313 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับผูประกอบฯ 3 
CPSC 322 ระบบฐานขอมูล   3  CPSC 342 เครือขายคอมพวิเตอร ์ 3 
CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3  CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์ 3 
CPSC 341 การสือ่สารขอมูล 3  CPSC 381 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3 
XXXX …… วิชาเอกเลอืก 1 3  CPSC 391 การฝกึงานวิชาชีพ 2 2 
COMP 300 คอมพิวเตอร์เพือ่การทํางาน   XXXX …… วิชาเอกเลอืก 2 3 

 รวม 18   รวม 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชั้นปีท่ี  4    ภาคเรียนที่ 1    ชั้นปีท่ี  4    ภาคเรียนที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

CPSC 421 ปัญญาประดิษฐ ์ 3  - - - 
CPSC 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเ์คลื่อนที ่ 3     
CPSC 481 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3     
STAT 201 สถิติสําหรับนกัวทิยาศาสตร ์ 3     
XXXX ……… วิชาเอกเลอืก 3 3     
XXXX ……… วิชาเอกเลอืก 4 3     

 รวม 18     

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาสอบไมผานหลักเกณฑ์การทดสอบ  IT Examination: 
Computer for working ในชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ตองลงทะเบียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (COMP 300) โดยไมนับหนวยกิตในภาคเรียนถัดไป
จนกวาจะผานเกณฑ์การทดสอบ 
 

หมายเหตุ :  กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ 2  
(CPSC 391)  ตองฝึกงานในชวงปิดภาคเรียน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ :  กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกงานวิชาชีพ 1  
(CPSC 291)  ตองฝึกงานในชวงปิดภาคเรียน ไมนอยกวา 200 ชั่วโมง 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   จ านวน  10  หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์  (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                    ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม
สมัยโบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม และประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม  
 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    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  (Economics  in  Daily  Life) 2(2-0-4) 
        ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์  อุปทาน และปัจจัย
กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรู เบื้องตนดานตลาดทุน  
การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ        
     Study the basic of principles  Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand 
Supply and factors determining of consumer spending behavior, the production level. National Income, 
Basic knowledge in capital market ,Money and Banking, Government finance, International trade. 

 

LAWS 102   กฎหมายทั่วไป  (General Laws) 2(2-0-4) 
                   ความรูพื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ที่มาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก
กฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
             Basic Knowledge of Law, sources , origin and categories of laws, legal application and 
abrogation, general principles of civil law , criminal law and constitutional law. 
 

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

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข
ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
                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.      
   

ค าอธิบายรายวิชา :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน 12  หน่วยกิต 

ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   (English for Communication I) 3(2-2-5) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    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) 
 โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                    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)  
                   โครงสรางที่สําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อาน  เขียน  โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
                    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 สํานวนที่ใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
                    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 โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน ทักษะการฟัง  พูด  อาน  เขียน
ประโยคขั้นพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  
                   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) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                  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) 
 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง
โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ 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) 
 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพไดอยางเหมาะสมและอยางมีประสิทธิภาพ 
                    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 พมา เวียดนาม หรือกลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุุน/
เกาหลี)  โดยมีเนื้อหาประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับเบื้องตน การฟัง การพูด   การอาน และ
การเขียน  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)  
 เป็นการเรียนการสอนโดยเลือกเรยีนภาษาเขมร ลาว พมา เวยีดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลสั (จีน/ญีปุุ่น/
เกาหลี)   โดยมีเนื้อหาประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟัง การพูด  การอาน และ
การเขียน  คําศัพท์และสํานวนในชีวิตประจําวัน 

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

 
 
 

 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จ านวน 6 หน่วยกิต 
 

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

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแกปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกต์ใชขอมูล 
และการวิเคราะห์ขอมูลเบื้องตนเพื่อการตัดสินใจ  
     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) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหวางมนุษย์กับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและพลังงาน การสงเสริม  บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      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  ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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  จ านวน 2 หน่วยกิต 

LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรม  การเสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข  
               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) 
                    การเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์  มีจิต
อาสา สํานึกและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
                   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 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ตรรกะคอมบิ เนชันนัล 

ฟังก์ชันสวิทชิง รูปแบบคาโนนิคัล แผนที่คาร์นอฟ เทคนิคการลดรูป วงจรแนนและวงจรนอร์หลายระดับ และภัยในวงจร การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ตรรกะ ซีเควนเชียล การนําฟลิปฟล็อปมาสรางตรรกะ ตัวแปรสถานะ แผนภาพแสดง การเปลี่ยน
สถานะ ตารางแสดงสถานะ การลดจํานวนสถานะ เทคนิคการกําหนดสถานะ และสภาวะการแขงขัน 

Number systems and computer codes, Boolean algebra, analysis and synthesis of 
combinational logic, switching function, canonical forms, Karnaugh map, minimization techniques, multilevel 
NAND and NOR circuits and hazards, analysis and synthesis of sequential logic, logic implementation with flip 
flop, state variables, state transition diagram, state table, minimization of states, state assignment 
techniques, and race conditions. 

 

MATH 101      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1   (Calculus and Analytic Geometry I)  3(3-0-6) 
ลิมิตของฟังก์ชัน การหาคาลิมิต ฟังก์ชันตอเนื่อง ทฤษฎีคาสูงสุดและคาระหวางกลาง  แนวคิดมูลฐานของ

อนุพันธ์ ปฏิกิริยาอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงพีชคณิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎลูกโซ  ทฤษฎีของโรลล์  ทฤษฎีบท
คาเฉลี่ย ความเวาและอนุพันธ์อันดับสอง การประยุกต์ปัญหาคาสูงสุดและคาต่ําสุด การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย ผลตาง
อนุพันธ์  แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส คุณสมบัติของปฏิยานุพันธ์ และอินทิกรัลจํากัด
เขต จํานวน e ฟังก์ช่ันลอการิทึม อนุพันธ์ของฟังก์ช่ันลอการิทึม ลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งนิยามในรูปอินทิกรัลจํากัดเขต ฟังก์ช่ัน
ผกผันและอนุพันธ์ของ bX  อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันช้ีกําลังที่นิยามในพจน์ของลอการิทึม ฟังก์ชันไฮเปอร์โบ
ลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ์ กฎของโลปิตาล  การอินทิเกรตโดยการแทนคา การอินทิเกรตทีละสวน  การประยุกต์อินทิเกรต
จํากัดเขตในการหาพื้นที่ ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเสนโคง พื้นผิวของการหมุนอินทิเกรตไมตรงแบบ 

Limits of function, computation of limits, continuous functions, the maximum-value 
theorem and the intermediate-value theorem. Basic concepts of the derivative, anti-derivative. Derivative 
of algebraic functions, derivative of trigonometric functions, the chain rule. Rolle’s theorem and mean-
value theorem, concavity and second derivatives, applied maximum and minimum problems, implicit 
differentiation, differentials. Basic concepts of definite integrals, Fundamental theorem of calculus, 
properties of anti-derivatives and definite integrals. The number, logarithmic functions, derivatives of 
logarithmic functions. Natural logarithm defined as a definite integral, inverse functions and the derivative 
of bx, derivatives of inverse trigonometric functions, related rates, L’hopital’s rules. Methods of 
integration, integration by substitution, integration by partial fractions. Applications of the definite integrals 
about areas, volumes, centroids, work, arc length, areas of surfaces of revolution, improper integrals. 
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MATH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2   (Calculus and Analytic Geometry II) 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (MATH 101) 

พื้นที่ในพิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม ความยาวของสวนโคงและอัตราเร็วบนเสนโคง มุมระหวาง
เสนตรง และเสนสัมผัส อนุพันธ์อันดับสอง และความโคงของเสนโคง จํานวนเชิงซอน กราฟของสมการ ฟังก์ชันและเสนโคง
ระดับ อนุพันธ์ยอย ผลตางอนุพันธ์ กฎลูกโซ จุดวิกฤต อนุพันธ์ยอยอันดับสอง และคาสุดขีดสัมพัทธ์ อินทิเกรต จํากัดเขตบน
บริเวณระนาบและบริเวณสามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกลม และระบบพิกัดทรงกระบอก ลําดับ อนุกรม การ
ทดสอบดวยอินทิกรัล การทดสอบดวยการเปรียบเทียบ และการทดสอบดวยอัตราสวน อนุกรมสลับ และการทดสอบการลูเขา
แบบสัมบูรณ์ การกระจายทวินาม อนุกรมกําลังสูงของเทย์เลอร์ อนุกรมฟูริเยร์ ฟังก์ชันคาบ สูตรของออยเลอร์ การลูเขาของ
อนุกรมฟูริเยร์ 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 ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน วิธีการพิสูจน์ ทฤษฎีเซต การพิสูจน์สมบัติของ

เซต การนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู ทฤษฎีบททวินาม สามเหลี่ยมพาสคาล ความนาจะเป็น ความนาจะเป็นอยางมี
เง่ือนไข ฟังก์ชัน หลักการ ชองนกพิราบ ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ลําดับบางสวน ความสัมพันธ์ลําดับสมบูรณ์ ลําดับ อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์ กราฟและตนไม วิถีและวงจร ตนไมทวิภาค และตนไม ทอดขาม 

Propositional logic, predicate logic, elementary number theory, methods of proof, set 
theory, proving set identities, counting, permutations, combinations, binomial theorem, Pascal's triangle, 
probability, conditional probability, functions, pigeonhole principle, relations, partial order relations, total 
order relations, sequences, mathematical induction, graphs and trees, paths and circuits, binary trees, and 
spanning trees. 

 
STAT 201 สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์   (Statistics for Scientists) 3(3-0-6) 

สถิติ ทฤษฎีความนาจะเป็น การแจกแจงความนาจะเป็น  ตัวแปรสุมและการแจกแจงของ ตัวแปรสุม การ
ประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบการทดลอง 
การถดถอยเชิงเสน สหสัมพันธ์การถดถอยเชิงเสน 

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  กลมุประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  
 

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

หลักการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดความไดเปรียบเชิง
ธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการใชทรัพยากรสารสนเทศ การเตรียมการ
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในดานบุคลากร องค์กรและระบบการบริหาร บทบาทและหนาทีของผูบริหารที่มีตอการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองค์กร ขอบังคับ 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 วิธีการกําหนดความตองการของ
ระบบงาน เครื่องมือเบื้องตนสําหรับการวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเป็นไปไดของระบบ การใชแผนภาพแสดงการไหลของ
ขอมูล การใชแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของขอมูล การออกแบบการรับขอมูล การออกแบบการแสดงผลขอมูล การ
ออกแบบฐานขอมูล 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 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
(Laws and Ethics for Computer Professionals) 

  แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ ความเป็นสวนตัว อาชญากรรมผานสื่อทางคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาการใชเครือขายสังคมในปัจจุบัน 
  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  กลมุเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์
CPSC 221 วิศวกรรมซอฟต์แวร์   (Software Engineering)     3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (CPSC 232)  
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องตน กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความตองการของซอฟต์แวร์ วิธี
โมเดลระบบ การออกแบบสวนตอประสานกราฟิกกับผูใช การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การ
บริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณตนทุน
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และเครื่องมื อ
สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Introduction to software engineering, software process, requirement analysis, system 
modeling, Graphical User Interface (GUI) design, architectural design, testing, software project 
management, software evolution, verification & validation, software cost estimation, software quality 
assurance, Capability Maturity Model Integration (CMMI), and Computer-Aided Software Engineering (CASE) 
tools. 

CPSC 321     ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัคอมพิวเตอร์   (Human-Computer Interaction)  3(3-0-6) 
  พฤติกรรมมนุษย์ กระบวนวิธีการบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ การทํางาน เทคนิคการ
สังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะห์และการโมเดลงาน วิธีแสดงสวนปฏิสัมพันธ์และเครื่องมือสรางตนแบบ 
ขั้นตอนการเรียนรู การศึกษาการใชงานและการวิเคราะห์โพรโทคอลการใชคํา ปฏิสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แนว
ทางการทดลองทําจริง การเรียนรูของมนุษย์ การทํานายและการเลียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับมนุษย์และกรณีศึกษา 

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) 
ระบบแฟูมขอมูล ระบบฐานขอมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของฐานขอมูล อี-อาร์ไดอะแกรม การ

ออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ การทําใหเป็นบรรทัดฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) ภาษาฐานขอมูล ภาษาที่
ใชในการสืบคนแบบงาย (เอสคิวแอล) ความมั่นคงและบูรณภาพ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ์ แนวคิดพ้ืนฐานฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต์
และฐานขอมูลแบบกระจาย 

File system, database system, database components and architecture, E-R Diagram. The 
conceptual level and physical level of database design. Normalization, database languages, Simple Query 
Language (SQL), security and integrity, relational database, basic concept of Object-Oriented Database 
(OODB) and distributed database. 
 

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

โครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 1  เป็นการทํางานกลุมหรือเดี่ยวภายใตคําแนะนําของอาจารย์ ที่ปรึกษา 
นักศึกษาแตละกลุมจะตองทําการศึกษาปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เลือกไวอยางเป็นระบบ โครงงานที่ทําจะตองเป็น
โครงงานท่ีใชความรูพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประยุกต์ใชแนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา 
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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 ปัญญาประดิษฐ ์  (Artificial Intelligence)  3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี (CPSC 242) 
  ประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน  ปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิม  การ
ประยุกต์ใชเทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจําวัน การคนหาโดยไมมีการช้ีแนะ การคนหาโดยมีเชาวน์ปัญญาชวย การ
คนหาเมื่อมีคูปรปักษ์ การเลนเกม ตรรกะเง่ือนไข ระบบผูเช่ียวชาญโดยใชกฎการจัดการความไมแนนอนในระบบผูเช่ียวชาญ 
ตรรกะคลุมเครือ เครือขายใยประสาทเทียม ข้ันตอนวิธีเจเนติก การโปรแกรมเจเนติก การทําเหมืองขอมูล 

History of Artificial Intelligence (AI), means-ends analysis, and traditional AI, AI applications in 
daily life, uninformed searches, heuristic searches, adversarial searches, game playing, predicate logic, rule-
based expert systems, uncertainty management in expert systems, fuzzy logic, artificial neural networks, 
genetic algorithms, genetic programming, and data mining. 

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

โครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 2 เป็นงานตอเนื่องจากโครงงานเฉพาะเรื่องสวนที่ 1  (CPSC 394) นักศึกษาตอง
เขียนโปรแกรมใหเสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ สงเอกสารประกอบ และตองผานการสอบปากเปลาและการนําเสนอ
โครงงาน โดยนักศึกษาจะทํางานดังกลาวภายใตคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

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). 
 

 2.2.3  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
CPSC 131 วิทยาการคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน   (Foundations of Computer Science) 3(2-2-5)  

โครงสรางและการทํางานของคอมพิวเตอร์ ตรรกะและการแกปัญหา ระบบเลขจํานวนและรหัสที่ใชแทน
ขอมูล พีชคณิตบูลีน การเขียนผังงานและรหัสเทียม หลักการเขียนโปรแกรม ชนิดขอมูลและตัวแปร การคํานวณทาง
คณิตศาสตร์และตรรกะ ข้ันตอนวิธีในการแกปัญหาตางๆ คําสั่งควบคุมการทํางาน การเขียนโปรแกรมยอยและสงผานคาไปยัง
โปรแกรมยอย ขอมูลอาเรย์ การประมวลผลแฟูมขอมูลเบื้องตน บททบทวนกฎไวยากรณ์ ภาษากับกฎเกณฑ์และความหมาย 
การแปลความกอนหลังและการแปลความจากซายไปขวาแบบงาย (เอสแอลอาร์) และการแปลกฎเกณฑ์แบบตรง  ฝึก

ปฏิบัติการเขียนและทดสอบโปรแกรมดวยภาษาช้ันสูง เชน 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# 
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CPSC 132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   (Computer Programming I)  3(2-2-5) 
แนวความคิดพื้นฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ ฟังก์ชันและ

หนวยรับเขา/สงออกขอมูล คําสั่งควบคุมและคําสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหวางตัวแปร ตัวช้ี และการใชเนื้อที่ใน
หนวยความจํา ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การสงคาระหวางฟังก์ชัน สตริงก์ แฟูมขอมูล การรับเขา /สงออกขอมูล แถวลําดับ
ประเภทมิติเดียวและสองมิต ิการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การแกจุดบกพรองโปรแกรม และการสรางโครงสราง
ขอมูลโดยใชอ็อบเจกต์และตัวช้ี 
 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)  

ประเภทขอมูลนามธรรมในภาษาช้ันสูง ประเภทขอมูลแบบตัวช้ีและเวกเตอร์ในภาษาช้ันสูง เวลาการรันงาน
และความซับซอน  รายการโยง  กองซอน  แถวคอย การวนซ้ําและกรณีศึกษาดานการคํานวณ ตนไม   กราฟ       ฮีปทวิภาค 
ขั้นตอนวิธีของตนไม กรณีศึกษาดานการเรียงลําดับ ตารางแฮช การบีบอัดขอมูล การจับคูสตริง 

Abstract data type in high level language, pointer and vector in high level language, 
running time and complexity, linked-lists, stacks, queues, trees, recursion, numerical case studies, trees, 
graph, binary heap, tree algorithms, sorting case studies, hash table, data compression, string matching. 

 

CPSC 232  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2    (Computer Programming II)  3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  (CPSC 132)  

การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซอน การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับคําสั่งวนซ้ํา แนะนํา
โครงสรางขอมูลเบื้องตน โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสนและไมใชเชิงเสน รายการโยง กองซอน แถวคอย ตนไม กราฟ  ประเภท
ของการจัดระบบแฟูมขอมูล  เทคนิคการประมวลผลแฟูมขอมูลแบบงาย การประมวลผลแฟูมขอมูลแบบซีเควนเชียล การ
ประมวลผลแฟูมขอมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใชงานไดจริงในงานวิจัย บันเทิง ธุรกิจ และอุตสาหกรรม  
 Analysis and design of complex programs, recursive and iterative program controls, 
introduction to basic data structures, linear and non-linear data structures, linked-lists, stacks, queues, 
trees, graphs, types of file organizations, simple file processing techniques, sequential file processing, co-
sequential file processing, practical application programming for research, entertainment, businesses, and 
industries. 

CPSC 233     การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ (Object-Oriented Software Development)   3(2–2–5) 
 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ คลาส อ็อบเจกต์ ชนิดขอมูลนามธรรม การรับคุณสมบัติถายทอด การ
หอหุม ภาวะพหุสัณฐาน และการนําของเดิมมาใชใหม    กระบวนทัศน์การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์ 
ออกแบบและประยุกต์ใชระบบงานเชิงอ็อบเจกต์ 

Object-oriented programming, classes, objects, abstract data types, inheritance, 
encapsulation, polymorphism and reuse, object-oriented software development paradigm, analysis, 
design and applications of object-oriented systems. 
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CPSC 331 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  (Website Design and Development)  3(2-2-5) 
โครงสรางและการทํางานของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบ Static และ Dynamic การออกแบบเว็บเพจ 

การจัดการเช่ือมตอ การแทรกขอความ เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการเช่ือมโยงและการจัดการฐานขอมูลบน
เว็บไซต์ เนนการฝึกหัด และการสรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ 

Structure and operation of static and dynamic electronic documents. Webpage design, 
link management, insertion of text, sound, and animation. Link technique and database management on 
website. Practice to reinforce the understandings in the design and development of website. 

 
CPSC 431 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Programming Development) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  (CPSC 132) 
  แนวคิด หลักการ เครื่องมือและเทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ สําหรับระบบงานที่ใชกับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไรสาย เชน อุปกรณ์พีดีเอ และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสรางและออกแบบสวนท่ีติดตอกับผูใชงาน 
การสรางภาพกราฟิกสแ์บบตางๆ การจัดการหนวยความจํา และเทคนิคการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบที่มีหนวยประมวลผล
จํากัด การจัดเก็บขอมูลที่รองรับระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่  
 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  กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 
 

CPSC 241      ระบบปฏิบัติการ  (Operating Systems) 3(2–2–5) 
 สถาปัตยกรรม เปูาหมายและโครงสรางของระบบปฏิบัติการ การจัดการการประมวลผล การกําหนดการการ
ประมวลผล ความรวมมือและการประสานเวลาของการประมวลผล สภาวะติดตาย สาเหตุ เง่ือนไข การปูองกัน การจัดการ
หนวยความจํา หนวยความจํากายภาพ หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวยเก็บรอง จานบันทึก หนวยเก็บขั้นสาม หนวย
รับเขา/สงออก แฟูมขอมูล สารบบ ระบบปฏิบัติการแบบกระจายเบื้องตน 
 Architecture, goals, and structure of operating system, process management, processes 
scheduling, process coordination and synchronization, deadlock, causes, conditions, prevention, memory 
management, physical memory, virtual memory, secondary storage management, disk, tertiary storage, 
Input/Output (I/O), file, directory, introduction to distributed operating systems. 

CPSC 242 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี  (Analysis and Design of Algorithms) 3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  โครงสร้างข้อมูล  (CPSC 231)  

ปัญหาทางการคํานวณ เซตและกราฟ ขั้นตอนวิธีการคนหา ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับ แนวทางการแบง
แลวเขายึดเพื่อการแกปัญหา ประสิทธิภาพเชิงเสนกํากับ ของขั้นตอนวิธี การหาคาเหมาะที่สุดของขั้นตอนวิธีโดยใชกําหนดการ
พลวัต 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. 
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CPSC 341     การสื่อสารข้อมลู  (Data Communications) 3(2-2-5) 
 ศึกษาแนวคิดและหลักการดานการสื่อสารขอมูล เครือขายโทรคมนาคม ชนิดและเทคโนโลยีดานสื่อสาร
ขอมูล การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์รวมกับระบบเครือขายแบบทองถิ่นและทางไกล โปรโตคอลในระบบเครือขายและโปรแกรม
สื่อสารขอมูล รวมทั้งศึกษาปัญหาทางเทคโนโลยี โครงการดานการสื่อสารขอมูลในประเทศท้ังโครงการของภาครัฐและเอกชน 
 Conceptr ind psincipler of diti communicitionr, telecommunicition , type of 
communicition technologier , netwosk connection between locil isei netwosk (LAN) with wide isei 
netwosk (WAN), netwosking psotocolr ind ipplicition psotocolr, cire rtudy of technologicil psoblem in 
diti communicition psojectr in both the public ind  psivite rectosr. 

CPSC 342 เครือข่ายคอมพิวเตอร์   (Computer Networks)     3(2-2-5) 
เครือขายคอมพิวเตอร์เบื้องตน สื่อสงสัญญาณ โครงสรางการวางเคเบิล แนวคิดทั่วไป การวางเคเบิลใน

แนวราบ ขายสายแกนหลัก พื้นที่โทรคมนาคม การทดสอบและ การรับรองการวางเคเบิล การออกแบบการวางเคเบิล การติดตั้ง
สายเคเบิล การทํางานของบริดจ์ โพรโทคอลตนไมแบบทอดขาม ขายงานบริเวณเฉพาะที่อีเทอร์เน็ต การสลับเสนทางขั้นพ้ืนฐาน 
ขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเสมือนท่ีอยูอินเทอร์เน็ต การจัดเสนทางแบบคงที่ การจัดเสนทางแบบพลวัต โพรโทคอลการจัด
เสนทางสารสนเทศ การจัดเสนทางแบบระยะสั้นเป็นอันดับแรก การปรับตั้งอุปกรณ์จัดเสนทางขั้นพ้ืนฐาน การเชื่อมตอแบบ
อนุกรม และขายงานบริเวณเฉพาะที่แบบไรสาย 

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

 

CPSC 343 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์   (Computer Graphics)    3(2-2-5) 
  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพคอมพิวเตอร ์โครงสรางขอมูลสําหรบัคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เครื่องมือ
และเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ เทคนิคในการยอ/ขยาย ยายตําแหนง หมุน และตัดภาพ การโตตอบกับผูใช 
การทําภาพเคลื่อนไหว การทํางานเสมือนจริง เนนการฝึกหัด และการสรางเสริมความเขาใจในการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

 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. 
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 2.2.5  กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
CPSC 251     สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
   (Computer Architecture and Organization) 
   ระบบคอมพิวเตอร์ หนวยประมวลผล หนวยความจํา มอดูลรับเขา/สงออก การเช่ือมตอองค์ประกอบ
ดังกลาว หนวยประมวลผลกลาง หนวยควบคุม เรจิสเตอร์ หนวยคํานวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ หนวยคําสั่งและการ
เช่ือมตอของหนวยดังกลาว สถาปัตยกรรม การออกแบบชุดคําสั่งและชนิดขอมูล หัวขอการจัดระบบ การทําไปปไลน์ การ
จัดระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน การจัดระบบหนวยประมวลผลหลายชุด และการประมวลผลเชิงเวกเตอร์ 

Computer system, processor, memory and Input/Output modules, interconnections among 
these major components, central processing unit, control unit, registers, arithmetic and logic unit, instruction 
unit and interconnections among these components, architectural issues, instruction-set design and data 
types, organizational issues, pipelining, parallel organization, multiple processors and vector processing 
organizations. 

 
 2.3  กลุ่มวิชาเลือก 

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

วิชาบังคับก่อน :  การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงอ็อบเจกต์  (CPSC 233) 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ เครื่องมือชวยการออกแบบซอฟต์แวร์ ภาษายูเอ็มแอล ดีไซน์

แพทเทิร์นและกรอบดีไซน์ แพทเทิร์นเพื่อการสรางอ็อบเจกต์  แพทเทิร์นเชิงโครงสราง  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) 
ศึกษาหลักการและโครงสรางของภาษาจากตัวแปร คาคงที่ ชนิดของขอมูล ตัวดําเนินการและนิพจน์ การ

สรางและการใชวัตถุ การเรียกใชฟังก์ช่ันพ้ืนฐาน การสรางเงื่อนไข การวนซ้ํา คลาส อาร์เรย์ และแฟูมขอมูล การใชจียูไอ เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใชในองค์กรธุรกิจ 

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) 
แนวคิดของการสรางอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและโครงสรางของการสรางอัจฉริยะภาพทาง

ธุรกิจ โครงสรางของคลังขอมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ไดแก การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ การทําเหมืองขอมูล
เบื้องตน และการทํามโนภาพขอมูล การบูรณาการเทคนิค เครื่องมือ และโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อสรางอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ
ใหกับองค์กร 

The concept of building a business genius, architectural and structural building a business 
genius, the structure of the data warehouse, business analysis, include online analytical processing (OLAP), 
preliminary data mining, the data and imagery (visualization), integrate techniques, tools and software for 
build business talent to the organization. 
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CPSC 464 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing and Technologies) 3(2-2-5) 
ภาพรวมของการประมวลผลแบบกลุมเมฆ ลักษณะสําคัญของการประมวลผลแบบกลุมเมฆโมเดลการสง

มอบบริการบนกลุมเมฆ เชน 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) คุณลักษณะที่เป็นแบบสวนตัว (Private) สาธารณะ 
(Public) ไฮบริด (Hybrid) และชุมชน (Community) ประเด็นความปลอดภัยบนการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การนําระบบ
การประมวลผลแบบกลุมเมฆไปใชงาน 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. 

CPSC 465 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์    (Software Project Management)  3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน :  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  (CPSC 211) 

กิจกรรมของโครงงาน การนิยาม การวางแผน การนําโครงงาน การติดตามโครงงาน ขอจํากัดของ
ขอกําหนดดานสมรรถนะ ตารางเวลาและงบประมาณ การเจรจาและเขียนสัญญา เครื่องมือในการทําตารางเวลา การ
ประมาณระยะเวลา แผนผังโครงขายการทํางาน การจัดการกลุม กลุมสนับสนุน บทบาทของผูจัดการโครงงาน เครื่องมือใน
การติดตามโครงงาน และรายงานตนทุนของโครงงาน 

Project activities, defining, planning, leading, monitoring; constraints of performance 
specifications, schedule and budget, negotiating and writing contracts, scheduling tools, time estimation, 
network diagrams, team organization, support team, role of project manager, monitoring tools, and 
project cost reports. 

CPSC 466 การท าเหมืองข้อมูล   (Data Mining)   3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี   (CPSC 242) 

การทําเหมืองขอมูลและแมชชีนเลอร์นนิงเบื้องตน แนวคิด ขอมูลเชิงรายการ ตัวแปรขอมูล วิธีการจําแนก
ขอมูล ตนไมชวยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความนาเช่ือถือของโมเดล การประเมินประสิทธิภาพดวยลิฟท์และ
ตนทุน การเตรียมขอมูลเพื่อการคนหาความรู การจัดกลุมขอมูล การหากฎความสัมพันธ์ การแสดงขอมูลภาพ การสรุปขอมูล 
การหาแนวโนมที่ผิดปกติ การประยุกต์กับการตลาดแบบเจาะจงและโมเดลลูกคา การประยุกต์กับการวิเคราะห์ขอมูลไมโคร
อาร์เรย์ การประยุกต์กับเรื่องอื่น ๆ ผลกระทบตอสังคมของการทําเหมืองขอมูลกับแนวโนมในอนาคต และหัวขอเหมืองขอมูล
ขั้นสูง 

Introduction to data mining and machine learning, concepts, instances, and attributes, 
classification methods, decision trees, evaluation and credibility, evaluation with lift and cost, data 
preparation for knowledge discovery, clustering, association rules, visualization, summarization, and deviation 
detection, applications in targeted marketing and customer modeling, applications with genomic microarray 
data analysis, applications in other areas, data mining and society and its future direction, and advanced 
topics in data mining. 
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CPSC 467      การจัดการเครือข่าย   (Network Management) 3(3–0–6) 
 หนาที่ของการจัดการเครือขาย โมเดลการจัดการเครือขาย มาตรฐานการจัดการเครือขาย เครือขายการ
จัดการโทรคมนาคม(ทีเอ็มเอ็น) โพรโทคอลจัดการเครือขายอยางงาย (เอ็สเอ็นเอ็มพี) การเฝูาระวังระยะไกล(อาร์มอน) โพรโท
คอลสารสนเทศรวมเพื่อการจัดการ(ซีเอ็มไอพี) และ ฐานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอบี) และเครื่องมือและเทคนิคในการ
จัดการเครือขาย 

Network management functions, network management model, network management 
standards, Telecommunications Management Network (TMN), Simple Network Management Protocol (SNMP), 
Remote Monitoring (RMON), Common Management Information Protocol (CMIP), and Management 
Information Base (MIB), and tools and techniques for network management. 

 

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

หลักการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ การกําหนดนโยบายความมั่นคง  การรักษาความลับ ภาวะสวนตัว 
การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การปูองกันการเขาถึงสารสนเทศโดยผูไมไดรับอนุญาต การแกไขขอมูล การทําให
ระบบไมสามารถใหบริการได การเขารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม และการวางแผนการกูคืนเมื่อเกิดหายนะ 

Computer security principles, managerial aspects of security: confidentiality, privacy, 
volatility in computerized information, protection of information against unauthorized observation, 
modification, and denial of service, encryption, legal and ethical issues, and disaster recovery planning. 

CPSC 471 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6)
 (Selected Topic in Computer Science I) 
วิชาบังคับก่อน :  ขึ้นอยู่กบัผู้สอน  

ศึกษาในหัวขอวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหมหรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ้ําไดก็ตอเมื่อเป็นหัวขอใหมท่ีตางจากเดิม 

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 การพัฒนาดานเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
บทความที่นาสนใจ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู สัมมนา การจัดหาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการจากภายนอกมาบรรยาย
ใหความรู 
 Study of computer science technology, the development of current technology, related 
research, interesting article, knowledge sharing forum and seminar, the provision of external guest 
speakers and academic experts. 
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 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 
CPSC 291 การฝึกงานวิชาชีพ 1   (Career Training I)  1(0-6-0) 
 ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไมนอย
กวา 200 ช่ัวโมง โดยมีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดประสบการณ์จริงจากการ
ทํางานกอนสําเร็จการศึกษา 
 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 391 การฝึกงานวิชาชีพ 2   (Career Training II)     1(0-6-0) 
  ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางดานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอยางเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไมนอย
กวา 200 ช่ัวโมง โดยมีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา ทําใหเกิดประสบการณ์จริงจากการ
ทํางานกอนสําเร็จการศึกษา 
  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 และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  การเลือกสถานประกอบการ การเขียน
จดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพในองค์กร อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การ
แกปัญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ 
 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 สหกิจศกึษา   (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
วิชาบังคับก่อน :  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  (CPSC 491) 
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการในตําแหนงที่ตรงกับ
สาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถเป็นระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห์ นักศึกษาที่เขารวมโครงการจะตอง
ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบชัดเจนและรับผิดชอบ
งานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา 
 Practice in working places as a temporary full-time employee with certain responsibility 
for the entire period of the training, required at least one semester or 16 weeks. Students participated in 
the program will pursue the personal regulations of working places, with fully capability under the 
supervision, follow-up, and evaluation systematically by co-op advisor and co-op staff to assist students 
to gain direct experiences, realize their capacity, and develop themselves before graduation. 

* * * * * * * * * * * * * 
* 
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 ชื่อหลักสูตร 

     ภาษาไทย  :   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ                       
 ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Communications Arts Program 

 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
         ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  นิเทศศาสตรบณัฑิต                     
  ช่ือยอ  :  นศ.บ. 

         ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Communications Arts        

  ช่ือยอ  :  B.Com.Arts. 
 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา  

 รูรอบสื่อสาร สรางสรรค์สังคม 

 ความส าคัญ 
 ผลิตนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรูความเขาใจแนวคิดและบริบทที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชนตลอดจนทักษะที่เกี่ยวกับ

การสื่อสารสมัยใหม ภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพและถึงพรอมดวยจิตสํานึกสาธารณะ 
จากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีการหลอมรวมสื่อเเขาดวยกัน สงผลให

กระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีความเปลี่ยนแปลงในการถายทอดโดยองค์ความรูตางๆ ที่เกี่ยวของมีการ
ประสานกันมากขึ้นและซับซอนมากขึ้นเชนกัน การศึกษาแบบแยกสวนจะทําใหบัณฑิตที่จบออกไปไมเขาใจบริบทที่เกี่ยวของ
เพียงพอท่ีจะพัฒนางานในวิชาชีพใหบังเกิดประสิทธิผลและอยางมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับกระแสการเชื่อมโลกเป็นหนึ่งเดียวและการเขารวมประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกในปี 2558 ที่
คาดวาจะสงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาตางๆ อีกมากมาย หนวยงานดานการศึกษาของประเทศไทยก็
มีนโยบายที่เนนความสําคัญในการใหบัณฑิตมีทักษะการคิดเชิงสรางสรรค์ และการคิดแกไขปัญหา ตลอดจนมีทักษะเพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสวนหนึ่งของการพัฒนาดังกลาว ผานกระบวนการการเรียนรูแบบมืออาชีพจากผูมีประสบการณ์จริง 
บัณฑิตจึงจะคิดเป็นและทําเป็น 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน เป็นสถาบันการศึกษาที่มีเครือขายบรรษัทพันธมิตรดานสาขาวิชาชีพที่พรอมจะสรางสรรค์ 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และสอดแทรกความรูความเช่ียวชาญจากมืออาชีพทางดานนิเทศศาสตร์ ผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูความเช่ียวชาญในเทคนิควิธีการใชสื่อสมัยใหม  โดยเนนการฝึกปฏิบัติกับสถานที่จริง  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเนช่ัน จะมีคุณสมบัติพรอมเขาสูการทํางาน รองรับสถานภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศในยุคปัจจุบัน 
 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเป็นผูมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการสื่อสารสมัยใหม สามารถประยุกต์ใชความรูและ

ทักษะในวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการดานสื่อสารแกหนวยงานตางๆ ได 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเป็นผูที่พรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
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 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

หมวดวิชา หน่วยกิต หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 

 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์ 10   
 1.2 กลุมวิชาภาษา 12   
 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6   
 1.4 กลุมวิชาเรียนรูผานกิจกรรม 2   
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  97 
 2.1 กลุมวิชาแกนนิเทศศาสตร ์   36  
 2.2 กลุมวิชาชีพนิเทศศาสตร ์ 39  
      2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 9 หนวยกิต   
      2.2.2 กลุมวิชาเอกเลือก 30 หนวยกิต   
 2.3 กลุมวิชาโท 15  
 2.4 กลุมวิชาฝึกปฏิบัตหิรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7  
3.หมวดวิชาเลือกเสรี  6 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 
 

รายวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 หน่วยกิต      

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

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

 

1.2  กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 
1. ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  (Thai Language for Communication I) 3(1-4-4) 
6. THAC 102     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2  (Thai Language for Communication II) 3(1-4-4) 

7. THAC 201     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3  (Thai Language for Communication III) 3(2-2-5) 

8. THAC 202     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4  (Thai Language for Communication IV) 3(2-2-5) 
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9. ASEN 101    ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 1  (ASEAN Language for Communication I) 3(2-2-5) 

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

เง่ือนไข การเรียนการสอนในกลุม่วิชาภาษา 
(1) สําหรับนักศึกษาไทย   -  กําหนดเรยีนภาษาอังกฤษ    6  หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102) 

  และเลือกเรยีนภาษาอังกฤษ  6  หนวยกิต (ENCO 201 และ ENCO 202)   
       หรือ เรียนภาษาอาเซยีน      6  หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 
(2) สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ -  กําหนดเรยีนภาษาไทย    6  หนวยกิต (THAC 101 และ THAC 102) 

    และเลือกเรยีน ภาษาไทย    6  หนวยกิต (THAC 201 และ THAC 202)   
       หรือเรียนภาษาอาเซียน      6  หนวยกิต (ASEN 101 และ ASEN 102) 

        หรือเรียนภาษาอังกฤษ     6  หนวยกิต (ENCO 101 และ ENCO 102)   
(3) การเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 

-  จะเปิดสอนตามความพรอม และศกัยภาพของนักศึกษา และภายใตความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
คณะ และมหาวิทยาลัย 

 - การจัดการเรยีนการสอน สามารถเทียบโอน หรือเทียบแทนจากสถาบันอ่ืนได 
 

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

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

 

 

    หมายเหตุ :   1. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะในการสื่อสาร (Communication competency) ไดแก  
  1.1 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
  1.2 กลุมวิชาภาษา 
2. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal competency)  ไดแก  
  2.1 สังคมและวัฒนธรรม  
  2.2 อารยธรรมและประวัติศาสตรศ์ิลป  

3. กลุมวิชาที่สะทอนสมรรถนะดานวิชาชีพ (Professional competency) ไดแก  
  3.1 การคิด การสื่อสารและการแกปัญหา 

4. กลุมวิชาที่สะทอนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยัในดานจิตอาสา ไดแก  
  4.1 การเรียนรูผานกิจกรรม 
  4.2 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 
 
 
 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 198 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

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 การประชาสัมพนัธ์ และสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
  (Principles of Advertising , Public Relations and Marketing Communication)  
3. COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลเบื้องตน 3(3-0-6) 

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

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

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

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

   

2.2  กลุ่มวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ จ านวน 39 หน่วยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี ้
      2.2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต 

1. CART 481 สัมมนานเิทศศาสตร ์ (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 จ านวน 30 หน่วยกิต     โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1. CART 311  การผลิตภาพและเสียง 1  (Audio and Video Production I)                      3(2-2-5) 
2. CART 312   การเขียนเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียง 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  การเลาเรื่อง (Storytelling)                      3(2-2-5) 
6. CART 316  ผูประกาศและผูดาํเนินรายการ  (Announcing Performance)       3(2-2-5) 
7. CART 321  พฤติกรรมผูบรโิภค  (Consumer Behavior)       3(3-0-6) 
8. CART 322  การสรางสรรค์และการผลติสื่อ  (Media Creativity and Production) 3(2-2-5) 
9. CART 323  การวางแผนสื่อ  (Media Planning) 3(2-2-5) 
10. CART 324  กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Advertising and Public Relations Strategy) 
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11. CART 325  การวิจัยโฆษณาและประชาสมัพันธ์   3(2-2-5) 
 (Advertising and Public Relations Research)     
12. CART 326  เทคนิคการนําเสนอ  (Presentation Techniques)         3(2-2-5) 
13. CART 331  การออกแบบประสบการณผ์ูใชและสื่อปฏสิัมพันธ์  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 โมช่ันกราฟิก  (Motion Graphics) 3(2-2-5) 
16. CART 334 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทลั  (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  การออกแบบขอมูล  (Information Design) 3(2-2-5) 
19. CART 411   สุนทรียภาพและเสียง  (Visual and Audio Aesthetic) 3(2-2-5) 
20. CART 412 การถายวดีีทัศน์  (Videography) 3(2-2-5) 
21. CART 413  การลําดับวีดทีัศน์และปรับแตงสีภาพ (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  กิจกรรมทางการตลาดเชิงสรางสรรค ์ (Creative Marketing Activities)   3(2-2-5) 
24. CART 422 การสื่อสารแบรนด ์(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 มิติขั้นสูง  (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. ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ใหเลือกเรียนวิชาโทภายนอกคณะที่เปดิสอนโดยมหาวิทยาลัยไม

นอยกวา 15 หนวยกิต โดยใหเป็นไปตามเงื่อนไขวิชาโทของหลักสตูรนั้นๆ 
 

2. ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ  สามารถเลือกเรยีนรายวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิตเป็นวิชาโทได   โดย
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ รวม 15 หน่วยกิต 

 

1. CART 311  การผลิตภาพและเสียง 1  (Audio and Video Production I)                      3(2-2-5) 
2. CART 312   การเขียนเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียง 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  การเลาเรื่อง (Storytelling)                      3(2-2-5) 
6. CART 316  ผูประกาศและผูดาํเนินรายการ  (Announcing Performance)       3(2-2-5) 
7. CART 321  พฤติกรรมผูบรโิภค (Consumer Behavior)       3(3-0-6) 
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8. CART 322  การสรางสรรค์และการผลติสื่อ  (Media Creativity and Production) 3(2-2-5) 
9. CART 323  การวางแผนสื่อ (Media Planning)      3(2-2-5) 
10. CART 324  กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทลั  3(3-0-6) 
 (Advertising and Public Relations Strategy) 
11. CART 325  การวิจัยโฆษณาและประชาสมัพันธ์ (Advertising and Public Relations Research) 3(2-2-5) 
12. CART 326  เทคนิคการนําเสนอ (Presentation Techniques)         3(2-2-5) 
13. CART 331  การออกแบบประสบการณผ์ูใชและสื่อปฏสิัมพันธ์  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 โมช่ันกราฟิก  (Motion Graphics) 3(2-2-5) 
16. CART 334 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทลั  (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  การออกแบบขอมูล (Information Design) 3(2-2-5) 
19. CART 411  สุนทรียภาพและเสียง  (Visual and Audio Aesthetic) 3(2-2-5) 
20. CART 412  การถายวดีีทัศน์  (Videography) 3(2-2-5) 
21. CART 413  การลําดับวีดทีัศน์และปรับแตงสีภาพ  (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  กิจกรรมทางการตลาดเชิงสรางสรรค์ (Creative Marketing Activities)   3(2-2-5) 
24. CART 422 การสื่อสารแบรนด ์  (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 มิติขั้นสูง (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  ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1.  WILC 191   การเตรียมความพรอมสําหรับฝึกวิชาชีพ (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) 
 

** เมื่อเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาการปฏิบัติงานสหกิจศกึษา 
เพ่ิมเติมได้อีกตามความประสงค์ 
 

1.  WILC 491  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
3.1 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในคณะวิชา  ได้แก่ 

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

  
3.2 หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาหรือคณะอื่นๆในระดับปริญญาตรี    

โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือหัวหนาสาขา รวมกันไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1. ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
2. ต้องผ่านการทดสอบ IT Examination ตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ัน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ 
 IT Examination : Computer for Working 
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แผนการศึกษา :  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENCO 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3  ENCO 102 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 
TECH  100 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  TAPS  100 การคิดการส่ือสาร และการแกปญัหา 2 
LAWS 102 กฎหมายทัว่ไป 2  MATH 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 2 
SOCU 100 สังคมและวัฒนธรรม 2  SCIE 100 สิ่งแวดลอมกับชีวิต 2 
LEAC  100 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1  LEAC 100 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 
COMM 101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร 3  COMM 103 วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสือ่ฯ

ดิจิทัลเบื้องตน 
3 

COMM 102 หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ ์
และสื่อสารการตลาด 

3  COMM 104 นิเทศศิลปเบื้องตน 3 
   WILC 191 การเตรียมความพรอมสาํหรับฝึกวิชาชพี 1 
    WILC 192 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 2 
 รวม 16   รวม 19 

 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 2   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENCO 201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 3  ENCO 202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 3 
CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป 2  COMM 205 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์ 3 
ECON 100 เศรษฐศาสตร์ประจําวัน 2  COMM 208 นวัตกรรมสื่อกับสังคมและการรูเทาทัน

สื่อ 
3 

COMM 201 เทคนิคและปฏิบัติการถายภาพ 3  COMM 206 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนักนิเทศฯ
ศาสตร์ 

3 
COMM 202 เทคนิคการเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3  WILC 292 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 2 
COMM 203 จิตวิทยาและการโนมนาวใจ 3  XXXXXXX วิชาเลือกเสรี (2) 3 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี (1) 3  COMP 300 คอมพิวเตอร์เพื่อการทํางาน (*ไมนับหนวยกิต) (2*) 
       

 รวม 19   รวม 17 
 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 3   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
COMM 209 ภาษาอังกฤษสําหรับนักนิเทศศาสตร์ 

1 
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 

 

      นักศึกษาชั้นปีที่ 4   
 ภาคเรียนที่ 1    ภาคเรียนที่ 2  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  รหัสวิชา ชื่อวิชา 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   จ านวน  10  หน่วยกิต 

CIVI 100 อารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์  (Civilization and History of Art) 2(2-0-4) 
                    ศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความเจริญทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม
สมัยโบราณ  อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม และประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยโบราณจนถึงสมัยใหม  
                    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    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  (Economics  in  Daily  Life) 2(2-0-4) 
        ศึกษาหลักการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์  อุปทาน และปัจจัย
กําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลิต รายไดประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  
การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ        
     Study the basic of principles  Economics and Sufficiency economy philosophy. Demand 
Supply and factors determining of consumer spending behavior, the production level. National Income, 
Basic knowledge in capital market ,Money and Banking, Government finance, International trade. 

 

LAWS 102   กฎหมายทั่วไป  (General Laws) 2(2-0-4) 
                   ความรูพื้นฐานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ลักษณะ  ที่มาของกฎหมายแตละประเภท  การใชและการยกเลิก
กฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพง กฎหมายอาญา และกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
             Basic Knowledge of Law, sources , origin and categories of laws, legal application and 
abrogation, general principles of civil law , criminal law and constitutional law. 
 

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

TAPS 100   การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                            2(2-0-4) 
                (Thinking Communication and Problem Solving)  
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข
ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
                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.      
 

ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
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 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน  12  หน่วยกิต 

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

ENCO 102 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   (English for Communication II) 3(2-2-5) 
 โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                    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)  
                   โครงสรางที่สําคัญของภาษา  ฝึกฟัง  พูด  อาน  เขียน  โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
                    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 สํานวนที่ใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
                    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 โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน ทักษะการฟัง  พูด  อาน  เขียน
ประโยคขั้นพ้ืนฐาน  คําศัพท์และสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน  
                   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) 
                    โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                  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) 
 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง
โดยเนนการเก็บใจความสําคัญ 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) 
 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนําเสนอรูปแบบวิชาการและธุรกิจ โดยฝึกฝน 4 ทักษะที่สามารถ
นําไปปฏิบัติงานเชิงอาชีพไดอยางเหมาะสมและอยางมีประสิทธิภาพ 
                    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 พมา เวียดนาม หรือกลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุุน/เกาหลี)  
โดยมีเนื้อหาประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับเบื้องตน การฟัง การพูด   การอาน 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)  เป็น
การเรียนการสอนโดยเลือกเรียนภาษาเขมร ลาว พมา เวียดนาม หรือ กลุมอาเซียนพลัส (จีน/ญี่ปุุน/เกาหลี)  โดยมีเนื้อหา
ประกอบดวย หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สงูขึ้น การฟัง การพูด  การอาน และการเขียน  คําศัพท์และ
สํานวนในชีวิตประจําวัน 

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

 

 
 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 

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

    ศึกษาระบบจํานวนจริง แบบจําลองทางคณิตศาสตร์และการแกปัญหา ตรรกศาสตร์ การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ การคํานวณดอกเบี้ย ภาษี การใชเงินในระบบผอนชําระ การเปรียบเทียบราคาสินคา การประยุกต์ใชขอมูล 
และการวิเคราะห์ขอมูลเบื้องตนเพื่อการตัดสินใจ  
     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) 
     ศึกษาความสัมพันธ์เชิงระบบระหวางมนุษย์กับสิ่งแวดลอม การพัฒนา และการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
การมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดลอมและพลังงาน การสงเสริม บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      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  ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 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   จ านวน  2  หน่วยกิต 

LEAC 100   การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   (Learning by Activities I) 1(0-3-2) 
                 การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดาน
กีฬาและสรางเสริมสุขภาพ ดานบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสภาพแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรม  การเสริมทักษะ และ
ประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และทักษะการปรับตัวสําหรับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข  
               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) 
                    การเขารวมกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ดานการสื่อสาร ดานภาษา และดานความ
เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ์  มีจิต
อาสา สํานึกและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
                   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 หลักและทฤษฎกีารสื่อสาร  (Principles and Theory of Communication) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ องค์ประกอบของการสื่อสารประเภทตางๆ ทั้งการสื่อสาร
ภายในบุคคล ระหวางบุคคล กลุมบุคคล และการสื่อสารมวลชน อิทธิพลของการสื่อสารประเภทตางๆที่มีตอบุคคล สังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ทฤษฎีและแนวความคิดทางการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ในดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มี
ผลกระทบตอบุคคลและสังคม รวมถึงความรับผิดชอบและประโยชน์ของการสื่อสารตอการพัฒนาประเทศ 

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 ขั้นตอนการดําเนินงาน ประเภทและรูปแบบของ
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาด บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ที่มีต อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การวิเคราะห์สิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลตอการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การโฆษณาและประชาสมพันธ์ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาด  

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 วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล การหลอมรวมสื่อ ผลกระทบ

จากสื่อ รูปแบบรายการ กระบวนการผลิต อุปกรณ์การผลิต บุคลากร ศัพท์เทคนิค การสรางความหมาย การประเมินคุณภาพ
สื่อ 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 การรับรู ทัศนธาตุในงานนิเทศศิลป  
การเลือกและจัดภาพประกอบ ศิลปะบนสื่อสิ่งพิมพ์ โมช่ันกราฟิก สื่อดิจิทัล และการประเมินคุณคาศิลปะ  

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) 

ศึกษาหลักและทฤษฎีการถายภาพเพื่อการสื่อสาร ทั้งการถายภาพนิ่งและภาพ เคลื่อนไหว  สุนทรียภาพ
และความคิดสรางสรรค์ในการถายภาพ  การใชอุปกรณ์ในการถายภาพ  เทคนิคและวิธีการถายภาพในลักษณะตางๆ ความรู
พื้นฐานการใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการปรับแตงและแกไขภาพถายดิจิทัล 

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 หลักการพื้นฐาน และแนวทางการเขียนเพื่องานตางๆ ในสายอาชีพสื่อมวลชน  การเขียนเพื่อ
งานขาว  งานโฆษณา  งานประชาสัมพันธ์  รวมไปถึงการเขียนบทละคร  บทภาพยนตร์ และบทความเพื่อสื่อดิจิทัล โดยเนน
การฝึกปฏิบัติ   

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 กรอบแนวคิดจิตวิทยาในบริบทการ

สื่อสารเชิงโนมนาวใจ กระบวนการการผลิตสาร การรับและประมวลสาร ผลกระทบ เชิงจิตวิทยาตอผูรับสาร การบูรณาการทักษะ
การคิด การฟัง การอาน การพูด และการเขียน  เพื่อโนมนาวใจ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การวางตน
และการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งดานการปฏิสัมพันธ์ระหวางบุคคลและการปรากฏตัวตอหนาสาธารณชน การ
นําเสนอ ผลงานโดยใชสื่อประกอบ และบุคลิกภาพการเป็นผูนําในงานนิเทศศาสตร์  
                  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) 
ศึกษาการใชงานโปรแกรมประยุกต์ในงานนิเทศศาสตร์ การจัดการภาพ ภาพวาดประกอบ การออกแบบ

จัดวางบนสื่อหลากหลายแพลตฟอร์ม การเลือกเครื่องมือสื่อและเทคโนโลยี  วิธีการจัดพิมพ์ การนําเสนอบนสื่อดิจิทัลและสื่อ
ดั้งเดิม รวมถึงแนวทางการนําไปใชเพื่อการสื่อสารและการพัฒนางานดานนิเทศศาสตร์ 

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  กฎหมายและจริยธรรมส าหรับนักนิเทศศาสตร์  3(3-0-6) 
(Laws and Ethics for Communication Arts professionals) 

 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับงานดานนิเทศศาสตร์ เชน กฎหมายธุรกิจและการโฆษณา พระราชบัญญัติ
การพิมพ์ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิสวนบุคคล การหมิ่นประมาท รวมถึงสิทธิและเสรีภาพของ
การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 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  นวัตกรรมสื่อกับสังคมและการรู้เท่าทันสื่อ   3(3-0-6) 
 (Media Innovative with Social and Media Literacy) 

ศึกษาพัฒนาการ และนวัตกรรมของสื่อ ผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ การปรับตัวของปัจเจกบุคคล กลุม ชุมชน สังคม และประชาคมระดับตางๆ ผลกระทบของ
สภาพแวดลอม และแนวคิด ความหมายของการรูเทาทันสื่อ ทักษะในการการเขาถึงสื่อ การวิเคราะห์ การประเมินคาสื่อ และ
การสรางสรรค์ จริยธรรมของสื่อท่ีมีตอสังคม  

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. 
 

COMM 209  ภาษาอังกฤษส าหรับนักนิเทศศาสตร์  (English for Communication Arts I)  3(2-2-5) 
 ฝึกฝนทักษะในการฟัง พูด อาน เขียน แปล ตลอดจนศึกษาคําศัพท์และสํานวนภาษา  อังกฤษ ที่ใชสําหรับ
การทํางานดานนิเทศศาสตร์ โดยผานสื่อประเภทตางๆ เชน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ ตลอดจนฝึกการสนทนา เพื่อใหนักศึกษาสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานดาน
นิเทศศาสตร์ 
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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  ภาษาอังกฤษส าหรับนักนิเทศศาสตร์ 2  (English for Communication Arts II)  3(2-2-5)
 ฝึกฝนทักษะในการฟัง พูด อาน เขียน แปลขั้นสูง ตลอดจนศึกษาคําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษ ที่ใช
สําหรับการทํางานดานวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ดานนิเทศศิลปและดานโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยผานสื่อประเภทตางๆ 
เชน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนฝึกการสนทนา เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
สื่อสารและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานดานนิเทศศาสตร์ 

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  กลุ่มวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

   2.2.1  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
CART 481  สัมมนานิเทศศาสตร์  (Seminar in Communication Arts) 3(1-4-4) 

ศึกษากระบวนการและขั้นตอนจัดการสัมมนาดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล กับมือ
อาชีพ ตามหลักการและเทคนิคในการจัดการสัมมนา รวมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาทุกข้ันตอนที่อิงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
เพือ่ใหเขาถึงขอเท็จจริงของปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการหาแนวทางในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน  

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. 
 

CART 482  โครงงานนิเทศศาสตร์ 1  (Communication Arts Project I) 3(1-4-4) 
นักศึกษาเลือกหัวขอท่ีสนใจเพื่อศึกษาเพิ่มเติม และทําวิจัย หรือทําช้ินงานในประเด็นนั้นๆ โดยนําเสนอใน

รูปแบบรายงานงานสรางสรรค์หรืองานวิจัย ศึกษาการเขียนรายงานการวิจัยตั้งแตบทที่ 1-3 ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์เพื่อ
กําหนดที่มาของปัญหาในนั้นๆ วิธีการตั้งสมมติฐานหรือ คําถามงานวิจัย ตัวแปรตางๆ ศึกษาการทบทวนวรรณกรรม ทั้งจาก
ไทยและตางประเทศ วิธีการออกแบบเครื่องมือการวิจัย   

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.   
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CART 483  โครงงานนิเทศศาสตร์ 2 (Communication Arts Project II) 3(1-4-4) 
 ศึกษาเรียนรูการเก็บขอมูลจากเครื่องมือการวิจัยที่ไดออกแบบไวในรายวิชา CART 401 โครงงานนิเทศ
ศาสตร์ 1 ศึกษาการวิเคราะห์และสรุปขอมูล รวมถึงการตั้งขอเสนอแนะ จากผลการวิจัยที่ไดศึกษามา  

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  กลุ่มวิชาเอกเลือก 
CART 311 การผลิตภาพและเสียง 1  (Audio and Video Production I)             3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและเทคนิคในการผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล การวางแผนและการ
เตรียมการผลิต ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต การใชเครื่องมือและอุปกรณ์สตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ หอง
บันทึกเสียง และเครื่องมือผลิตสื่อดิจิทัล 

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 และขั้นตอนในการเขียนเพื่องานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
สื่อดิจิทัลในลักษณะตางๆ การวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัว การถายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียน และฝึกฝน
การเขียนเพื่องานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลในลักษณะตางๆ 

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. 
 

CART 313 การก ากับรายการ     (Program Directing)                3(2-2-5) 
                       ศึกษาหลักการและการปฏิบัติงานเพ่ือการกํากับรายการประเภทตางๆ ทั้งงานการกํากับรายการในสตูดิโอ 
และงานกํากับรายการภายนอกสตูดิโอ รวมถึง การกํากับรายการขาว รายการสารคดี รายการปกิณกะบันเทิง ตลอดจนการ
ผลิตมิวสิควีดีโอ และการกํากับเวทีสําหรับงานอีเวนท์ตางๆ 
                   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 เนนปฏิบัติในการใชเครื่องมือและ
อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์ และเครื่องมือผลิตสื่อดิจิทัลในเชิงลึกและหลากหลาย ข้ันตอนการทํางานในการผลิตรายการ และ
ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ การใชโปรแกรมเพื่อตัดตองานสําหรับรายการโทรทัศน์ใหมีคุณภาพสูงสุด 
                    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.       
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CART 315 การเล่าเร่ือง (Storytelling)                      3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการ เทคนิค และศิลปะในการเลาเรื่องสําหรับสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล 

วิวัฒนาการการเลาเรื่องตั้งแตอดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการรับสารของผูรับสารและการคิดคนเทคนิคการเลาเรื่องใหเหมาะสมกับ
ผูรับสาร การเลาเรื่องแบบตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและสื่อที่ตองใช รวมถึงฝึกฝนการเลาเรื่องในรูปแบบที่
หลากหลาย พรอมการเลาเรื่องตอหนาสาธารณะ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดตอหนาชุมชนและสรางความมั่นใจ  

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 ผู้ประกาศและผู้ด าเนินรายการ  (Announcing Performance)          3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการสื่อสาร เทคนิคการคิดประเด็น การหาขอมูลเพื่อการสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะ รวมทั้ง

จริยธรรมในการทํางาน และฝึกปฏิบัติการเป็นผูประกาศและผูดําเนินรายการ ผานทางสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นผูประกาศและผูดําเนินรายการ 

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. 
 

CART 321 พฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer Behavior)       3(3-0-6) 
ศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินคา โดยพิจารณาถึงปัจจัย

ตาง ๆ ทั้งในดานปัจจัยสวนบุคคล และปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตลอดจนการนําเอาผลที่ไดจากการศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต์ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด  

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) 
ศึกษาหลักการและกระบวนการในการสรางสรรค์งานโฆษณาสําหรับสื่อตางๆ การกําหนดแนวความคิด

หลักในงานโฆษณา การเขียนขอความโฆษณา การออกแบบโฆษณา ฝึกปฏิบัติการผลิตงานโฆษณาในขั้นตอนการเตรียมการ
ผลิต การผลิต และภายหลังการผลิต ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อนอกสถานท่ี 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.  
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CART 323 การวางแผนสื่อ (Media Planning)      3(3-0-6) 
ศึกษาแนวคิด ความสําคัญ ประโยชน์ของการวางแผนสื่อ การวิเคราะห์สถานการณ์สื่อ ประเภทของสื่อ 

การวิเคราะห์กลุมเปูาหมาย ขั้นตอนการวางแผน หลักเกณฑ์การเลือกสือ่ กระบวนการตัดสินใจเลอืกใชสื่อ การดําเนินงาน การ
ประเมินผล และการนําแผนไปสูการปฏิบัติ  

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 กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
(Advertising and Public Relations Strategy) 
ศึกษาสภาวะแวดลอมทางการตลาด การวิเคราะห์องค์กรและสินคา/บริการ วิเคราะห์ผูบริโภค วิเคราะห์

คูแขง รวมถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขององค์กรและคูแขง เพื่อวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ 
กลวิธี วัตถุประสงค์ เครื่องมือการสื่อสาร งบประมาณ และการประเมินผล ทางดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  

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. 
 
CART 325 การวิจัยโฆษณาและประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) 
 (Advertising and Public Relations Research)   

ศึกษาถึงแนวคิด บทบาท ความสําคัญ และประโยชน์ของการวิจัยดานนิเทศศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนดปัญหานําการวิจัย วิธีการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ขอมูล สถิติและโปรแกรมเพื่อ
วิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย การประยุกต์ใชงานวิจัยในงานนิเทศศาสตร์  

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 เทคนิคการน าเสนอ (Presentation Techniques)         3(3-0-6) 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ กลยุทธ์การนําเสนอผลงาน การใชสื่อและเครื่องมือประกอบการนําเสนอ 
ในงานดานการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  

A study of the concepts, principles, methods, and strategies used in presentations; the 
use of media and presentation tools in advertising and public relations. 
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CART 331 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และสื่อปฏิสัมพันธ์    3(2-2-5) 
(User Experience Design and Interactive Media) 
ความสําคัญ หลักการ และแนวคิดการออกแบบประสบการณ์ผูใช สื่อปฏิสัมพันธ์ เครื่องมืออุปกรณ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่เกี่ยวของการออกแบบ เทคนิค การเลาเรื่อง รางแบบ ออกแบบ รวมถึงการนําเสนอผลงาน
การออกแบบโดยใชสื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของ  

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 กระบวนการผลิตงานแอนิเมช่ันสองมิติ ตั้งแตกอนการผลิตจนถึงหลังการผลิต ประกอบดวย 

แนวคิด การออกแบบ ตัวละคร การทําสตรอรี่บอร์ด และการทําแอนิเมช่ัน ท้ังการแอนิเมช่ันแบบดั้งเดิมอยางสตอปโมชั่น การ
ลําดับภาพที่คอมพิวเตอร์สรางขึ้น เทคนิคความรูที่จําเป็นในการออกแบบลําดับความตอเนื่องของแอนิเมช่ัน  

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. 

 

CART 333 โมชั่นกราฟิก  (Motion Graphics) 3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการ เทคนิค และแนวปฏิบัติของการออกแบบโมช่ันกราฟิกในงานโทรทัศน์และสื่ อดิจิทัล การ

ผสานการออกแบบภาพ เสียง วิดิทัศน์ และแอนิเมช่ัน ไดอยางเหมาะสมกับงาน การจัดการและการสื่อสารเชิงภาพ ความ
เขาใจเทคนิควิธีการสรางภาพเคลื่อนไหว การสังเคราะห์ภาษาการเคลื่อนไหวกับโครงสรางของการเลาเรื่อง ความเขาใจใน
ความสัมพันธ์ของขอความและภาพสําหรับสื่อฐานเวลา  

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 การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล  (Digital Publishing and Design) 3(2-2-5)                                                            
ศึกษาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล การออกแบบการจัดหนาดวยซอฟแวร์จัดหนาสิ่งพิมพ์ในมาตรฐาน

อุตสาหกรรม และความหลากหลายวิธีของการผลิตสําหรับรูปแบบงานพิมพ์และดิจิทัล ศัพท์ทางดานสิ่งพิมพ์ดิจิทัล  การเตรียมพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ จากแนวคิดสูช้ินงานที่เสร็จสมบูรณ์ ครอบคลุมทั้งสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ดิจิทัลการประยุกต์ใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล การพัฒนากลยุทธวิธีในการนําเสนอเนื้อหาและภาพบนสื่อสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ได
อยางมีประสิทธิภาพ การคิดวิเคราะห์และสรางสรรค์สิ่งพิมพ์ไดหลากหลายสําหรับกลุมผูอาน  

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. 
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CART 335 พ้ืนฐานแอนิเมชั่น 3 มิติ  (Basic in 3D Animation)   3(2-2-5) 
ศึกษาหลักการและกระบวนการผลิตงานแอนิเมช่ันสามมิติครอบคลุมกระบวนการใชซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

สําหรับการผลิตงานสามมิติ การขึ้นโมเดล การใสพื้นผิว การจัดแสง การแอนิเมทและการประมวลผลภาพรวมถึงศึกษางานแอ
นิเมชั่นสามมิติในงานภาพเคลื่อนไหว 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. 
 
CART 336 การออกแบบข้อมลู   (Information Design) 3(2-2-5) 

ศึกษาการออกแบบขอมูล หลักการและเทคนิคอันเกี่ยวกับขอมูลที่มีความซับซอนในการอธิบายเชิงภาพ   
ความเขาใจและการตีความขอมูลและสารสนเทศเชิงภาพ การสื่อสารเนื้อหา      เฉกเชนเดียวกับการอรรถาธิบายเชิงภาพและ
การเลาเรื่อง การประยุกต์ใชความรู เทคนิคอินโฟกราฟิก อาทิ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสนเวลา กราฟ แผนที่ ตาราง แผนภาพ ใน
บริบทของการสื่อสารเชิงภาพ 
 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 รูปแบบของการใชภาพและเสียงประกอบในงานสื่อ
ใหมและมัลติมีเดีย กระบวนการนําภาพและเสียงมาใชประกอบกับงานสื่อใหมอยางสรางสรรค์ การปรับปรุงคุณภาพสื่อดวย
ภาพและเสียงประกอบ ตลอดจนการนําเสนองานในรูปแบบตางๆ โดยใชภาพและเสียงประกอบไดอยางเหมาะสมลงตัว 

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) 
                ศึกษาหลักและทฤษฎีการถายภาพเคลื่อนไหว ความคิดสรางสรรค์ในการถายภาพเคลื่อนไหว การใช
อุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการถายภาพเคลื่อนไหว เพื่อการผลิตงานแตละประเภท ความรูพื้นฐานการใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
จัดการ ปรับแตง และแกไขการถายภาพเคลื่อนไหว 
                   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. 
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CART 413 การล าดับวีดีทัศน์และปรับแต่งสีภาพ  (Video Editing and Color grading) 3(2-2-5) 
                   ศึกษาหลักและทฤษฎีการตัดตอภาพในแบบตางๆ ความคิดสรางสรรค์ในการตัดตอภาพเคลื่อนไหว การใช
โปรแกรมเพื่อการตัดตอลาํดับวีดทีัศน์และปรับแตงสภีาพ เทคนิคและวิธีการการลําดับวีดทีัศน์และปรับแตงสีภาพ เพื่อการผลิต
งานแตละประเภท  
                    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. 
 

CART 414 การจัดการธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิทัล  3(3-0-6)
 (Electronic and Digital Media  Business Management)   

ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อดิจิทัล กรอบแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ 
โครงสรางขององค์กร การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการสวนงานขาวและรายการ กลยุทธ์ดานเนื้อหาและการเผยแพร 
ตลาดสื่อ กลยุทธการตลาด การวิจัยผูชมรายการ 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  และความสําคัญการตลาดเชิงกิจกรรมที่ใชในการดําเนินงานทางการตลาด  

ลักษณะและวิธีการจัดกิจกรรมตางๆ  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและ    กลุมเปูาหมาย เพื่อวางแผนการเลือกใช
และสรางสรรค์รูปแบบกิจกรรม สื่อ และเครื่องมือการสื่อสารแบบครบวงจรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการติดตาม
ประเมินผลแผนงานกิจกรรมทางการตลาด 

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 การสื่อสารแบรนด์ (Brand Communication) 3(3-0-6) 
ศึกษาขอบเขต ความหมาย องคประกอบของแบรนด  บทบาทและความสําคัญของ แบรนดในชีวิตประจําวัน 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแบรนด รวมถึงปจจัยและกระบวนการที่ทําใหแบรนดประสบความสําเร็จ  
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) 
 ศึกษาการจัดการการรณรงค์ชนิดตางๆ ไดแก การรณรงค์เพื่อการเมือง การรณรงค์เพื่อการตลาด การ
รณรงค์เพื่อสังคม สิ่งแวดลอมและพัฒนาชีวิต ฝึกฝนตั้งแตเริ่มการรณรงค์จนถึงขั้นสุดทายในการจัดแคมเปญ  ไดแก  การศึกษา
หาขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  การวางแผน  การดําเนินการ การประเมิน รวมถึงการบริหารงบประมาณ มุงเนนการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง การถกเถียงในช้ันเรียน ฝึกทักษะการทํางานเป็นทีม และทักษะการทํางานในภาวะกดดันดานตางๆ  
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 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. 
 
CART 424 การจัดการธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์  3(3-0-6) 
 (Management in Advertising and Public Relations Business)          
 ศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการธุรกิจทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโนมของธุรกิจ การปรับตัวขององค์กรและบุคลากร การวางแผน การจัดองค์กร และการจัดการระบบงานดาน
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม การหารายไดและการควบคุมคาใชจายของธุรกิจ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ
แนวทางแกไขขององค์กรธุรกิจ 
 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 การก ากับศิลป์  (Art Direction) 3(2-2-5) 
 ศึกษาบทบาทผูกํากับศิลป ในกระบวนการออกแบบงาน  การนําทีม  การสื่อสาร  การนําเสนอ เทคนิคการ
พัฒนาความคิดสูแนวคิด การคิดเชิงเหตุผล การแกไขปัญหา การสรางการตัดสินใจ การสรางสรรค์การออกแบบตั้งแตแนวคิด
ไปสูชิ้นงานท่ีสมบูรณ์ 
 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 พื้นผิว และคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีใชในการสรางฉากในสื่อดิจิทัล องค์ประกอบฉาก 
เทคนิคพิเศษ และการจัดแสง ในฉากเสมือนจริง และฉากท่ีสรางขึ้นจริง 
 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)  
 ศึกษาการพัฒนากระบวนการทําแอนิเมช่ันขั้นสูง เทคนิคการขึ้นโมเดลที่มีความซับซอน การจัดแสง กลอง ได
นามิค เวอร์ชวลเอฟเฟคต์ วิธีการประมวลผลภาพ รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบ การพัฒนาเรื่องราวและตัวละคร 
 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. 
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CART 434 การจัดการธุรกิจออกแบบกราฟิก  (Graphic Design Business Management)  3(2-2-5) 
 ศึกษาการจัดการธุรกิจงานกราฟิก การสรางแผนธุรกิจ โครงสรางองค์กร สิ่งอํานวยความสะดวก   สิ่ง
สนับสนุนจากภายนอก การจัดการบุคคล การจัดการสตูดิโอ การนําเสนอพอร์ตโฟลิโอ การโปรโมทและการขายงาน การ
กําหนดราคาบริการ การทํางานและการรักษาความพึงพอใจลูกคา  
 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. 
 

 2.3  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
WILC 191     การเตรียมความพร้อมส าหรับฝึกวิชาชีพ (Preparation for Practical Training)   1(1-0-0) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดของการฝึกวิชาชีพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการสื่อสารบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ ความรูพื้นฐาน แนวทางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานการเขียน
และการนําเสนอรายงาน และการเตรียมความพรอมในการทํางานรวมกับผูอื่น (ประเมินผลโดยแสดงดวยสัญลักษณ์ 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  การเตรียมความพร้อมส าหรับฝึกวิชาชีพ 

ใหนักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการทุกประเภทไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง เพื่อเรียนรูสภาพจริง
ของการปฏิบัติงานในองค์กรรวมทั้งไดพัฒนาและยกระดับความคิดและทัศนคติที่ดีตอการทํางาน ความเสียสละ ความอดทน 
สํานึกตอสาธารณะ และพัฒนาบุคลิกภาพ จนมีความพรอมในการทํางานอยางมืออาชีพในอนาคตได โดยตองจัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับวิชาการที่ไดศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกวิชาชีพ (ประเมินผลโดยแสดงดวยสัญลักษณ์ 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  

ใหนักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่ดาเนินงานตรงกับสาขาวิชาไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง เพื่อ
เรียนรูการปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ ภายใตการนิเทศและประเมินผลของอาจารย์ประจําวิชารวมกับ
สถานประกอบการ พรอมทั้งจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับวิชาการที่ไดศึกษาเมื่อสิ้นสุดการ ฝึกวิชาชีพ 
(ประเมินผลโดยการใหระดับคะแนน 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) 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 219 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

WILC 392 การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 3   (Practical Training III) 2(0-40-0) 
วิชาบังคับก่อน : WILC 292  การฝึกวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2 

ใหนักศึกษาไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการที่ดําเนินงานตรงกับสาขาวิชาไมนอยกวา200 ช่ัวโมง เพื่อ
เรียนรูการปฏิบัติงานจริงของสาขาวิชาชีพที่นักศึกษาสนใจ ภายใตการนิ เทศและประเมินผลของอาจารย์ประจําวิชารวมกับ
สถานประกอบการ พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับวิชาการที่ไดศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึกวิชาชีพ 
(ประเมินผลโดยการใหระดับคะแนน 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    การปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   (Cooperative Education) 6(0-40-0) 
วิชาบังคับก่อน : WILC 191  การเตรียมความพร้อมสาหรับฝึกวิชาชีพ 

ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนินงานตรงกับสาขาวิชาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
ตอเนื่อง และ/หรือไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง โดยใชความรูทางวิชาการไปปฏิบัติ งานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานโครงการและนําเสนอผลการปฏิบัติงานตออาจารย์
ที่ปรึกษาและผู แทนของสถานประกอบการ(ประเมินผลโดยการใหระดับคะแนน 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)  
 

 กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
CART 341  หัวข้อคัดสรรทางนิเทศศาสตร์ 1  (Topics in Communication Arts I) 3(3-0-6) 

ศึกษาประเด็น หัวขอ สถานการณ์ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานนิเทศศาสตร์ที่สําคัญ นาสนใจ เป็นปรากฏการณ์
ในสังคมไทยและไดรับการคัดสรรจากนักศึกษา เพื่อนําความรูดานนิเทศศาสตร์มาประยุกต์เพื่อการวิพากษ์ 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 หัวขอ สถานการณ์ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานนิเทศศาสตร์ทีส่ําคัญ นาสนใจ เป็นปรากฏการณ์

ในสังคมตางประเทศและไดรับการคัดสรรจากนักศึกษา เพื่อนําความรูดานนิเทศศาสตร์มาประยุกต์เพื่อการวิพากษ์ 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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 ชื่อหลักสูตร   
  ภาษาไทย  :  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Nursing Science Program 
 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย   ช่ือเต็ม :  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
    ช่ือยอ :  พย.บ. 
 

  ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม :  Bachelor of Nursing Science 
    ช่ือยอ :  B.N.S. 

  
 

 ปรัชญาความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญาของหลักสูตร 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนช่ัน มีความเช่ือวา วิชาชีพพยาบาลเป็นการใหบริการพยาบาลแบบองค์
รวมแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะปกติและเจ็บปุวย โดยประยุกต์ใชความรูจากศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ความปลอดภัยของผูรับบริการในการให
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อมุงชวยเหลือใหบุคคลมีการปรับตัวทั้งในภาวะปกติและภาวะ เจ็บปุวยได ชวย
เสริมสรางสมรรถภาพทางดานรางกาย  จิตสังคมและจิตวิญญาณ เพื่อรักษาดุลยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมใหมีภาวะ
สุขภาพดี ปูองกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีเปูาหมายใหแตละบุคคลมีสุขภาพดีตาม
ศักยภาพของตนสอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผูรับบริการ 
   

 ความส าคัญของหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยเนช่ันไดตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียนที่มีความสนใจเขาศึกษาใน
สาขาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อชวยลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศ ประกอบกับการที่
ประเทศเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหมีการเคลื่อนยายของประชากรและการมีผูปุวยจากประเทศอื่นเขามารักษาเพิ่มขึ้นเป็น
จํานวนมาก  การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกลาวจึงจําเป็นตองมีการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เพื่อผลิตบัณฑิตใหเป็นผูมีความรู
ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคูกับการเป็นผูมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
และตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได 
 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเนช่ันจะตองเป็นผูที่มีความรู
ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้ 
  (1) มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตรที่เกี่ยวของ มีทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถประยุกตใช
ความรูไดอยางเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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  (2) มีความสามารถใหการพยาบาลไดอยางเปนองครวมดวยความเอื้ออาทร และเนนความปลอดภัยของ
ผูรับบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางทางความเช่ือและ
วัฒนธรรม เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ปูองกันการเกิดโรค การรักษาพยาบาล การรักษาโรคเบื้องตน และฟื้นฟูสุขภาพของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน 
  (3)  มีความสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (4)  มีความสามารถในการคิดอยางเปน็ระบบ มีเหตุผลคดิสรางสรรค์ คดิอยางมีวิจารณญาณ ตดัสินใจและ
แกปัญหาอยางสรางสรรค์ทั้งในการดําเนินชีวิตและการปฏิบตัิการพยาบาล 
 (5) มีความรูและสมรรถนะดานดิจิทัล และเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา การปฏิบัติงาน การสื่อสาร และ
การทํางานรวมกับผูอื่น 
 (6) มีความรูความเขาใจและสามารถประยุกต์ใชกระบวนการวิจัยและกระบวนการสรางสรรค์งานนวัตกรรม
ในการแกปัญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพไดอยางสมเหตุสมผล 
  (7) มีมนุษยสัมพันธที่ดี แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา เป็นแบบอยางท่ีดี มีความเคารพและยอมรับความเป็นปัจเจก
บุคคลของแตละบุคคล ครอบครัวและชุมชน สามารถบริหารจัดการทางการพยาบาลตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย การทํางาน
รวมกับทีมสุขภาพ สหวิชาชีพ และผูเกี่ยวของ 
  (8) มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย มีความเอื้อ
อาทร มีความรับผิดชอบตอตนเองและวิชาชีพ  
  (9)  มีความสามารถเรียนรูและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพดวยตนเอง และสนใจใฝุรูในการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  (10) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ขอมูลสถิติ และสามารถแปลความหมายของขอมูลไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมในวิชาชีพ 
  (11) มีสมรรถนะในการเป็นผูประกอบการ (Entrepreneur)  
  (12) มีการแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณคาวิชาชีพ และสิทธิของพยาบาล 
  (13)  มีความประพฤติปฏิบัติและดํารงตนใหเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของชาติ อยูในกรอบของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีจิตอาสา มีความเอื้อ
อาทร และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข 
 

 โครงสร้างหลักสูตร         

หมวดวิชา  หลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนวยกิต 
 (1.1) กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  9 หนวยกิต 
 (1.2) กลุมวิชาภาษา   15 หนวยกิต 
 (1.3) กลุมวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 หนวยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  100  หนวยกิต 

(2.1)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี  
(2.2)   กลุมวิชาชีพ  

 
22 
78 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

 (2.1.1)    วิชาทฤษฎี  42 หนวยกิต 
 (2.1.2)    วิชาปฏิบัติ  36 หนวยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 หนวยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร       136 หน่วยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  9 หน่วยกิต 
 ใหนิสิตเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี ้

1. ECO1001    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily life) 3(3-0-6) 
2. SOC1001    สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society) 3(3-0-6) 
3. TCS1001      การคิด การสื่อสารและการแกปัญหา (Thinking, Communication and Problem solving) 3(3-0-6) 

   

   1.2 กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 
        1. ENG1001    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I) 3(3-0-6) 
        2. ENG1002    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II) 3(3-0-6) 
        3. ENG1001    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication III) 3(3-0-6) 
        4. ENG1001  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication IV) 3(3-0-6) 
        5. THA1001    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) 
 

   1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต 
        1. TEC1001    สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Media and Information Technology) 3(3-0-6) 
        2. STA1001    สถิติพื้นฐาน (General Statistics) 3(3-0-6) 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ             100    หน่วยกิต 
   (1) ภาคทฤษฎี    64 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22 หน่วยกิต 
 1. SCI1111 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 1 (Human Anatomy and Physiology I) 3(2-3-5) 
 2. SCI1112 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 2 (Human Anatomy and Physiology II) 3(2-3-5) 
 3. SCI1113 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)   3(2-2-5) 
 4. SCI1114 โภชนศาสตร์และโภชนบําบัด (Nutrition and Diet Therapy)    2(2-0-4) 
 5. SCI1115 ชีวเคมี (Biochemistry)        3(2-2-5) 
 6. NUR1101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกชวงวัยของชีวิตมนุษย์    2(2-0-4)   
   (Growth and Development Through the Life Span) 
 7. SCI2111 เภสัชวิทยาพื้นฐาน (Basic Pharmacology)      3(3-0-6) 
 8. SCI2112 พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)       3(3-0-6) 
 

  2.2 กลุ่มวิชาชีพ  78 หน่วยกิต 
(1) ภาคทฤษฎี 42 หน่วยกิต 

 1. NUR1201 มโนมติและทฤษฎีทางวิชาชีพการพยาบาล      3(3-0-6) 
   (Concepts and Theories of Nursing Profession) 
 2. NUR1202 การพยาบาลพื้นฐาน 1  (Fundamental Nursing I)     2(1-3-3) 
 3. NUR1203 การพยาบาลพื้นฐาน 2  (Fundamental Nursing II)     2(1-3-3) 
 4. NUR2204 การพยาบาลผูใหญ 1  (Adult Nursing I)      3(3-0-6) 
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 5. NUR2205 การพยาบาลผูใหญ 2 (Adult Nursing II)      2(2-0-4) 
 6. NUR2206 การพยาบาลผูสูงอายุ (Geriatric Nursing)      2(2-0-4) 
 7. NUR2207 การพยาบาลเด็กและวัยรุน (Pediatric and Adolescent Nursing)   3(3-0-6) 
 8. NUR2208 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 2(2-0-4) 
 9. NUR2209 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 (Mental Health and Psychiatric Nursing II)  2(2-0-4) 
 10. NUR2210 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1     3(3-0-6) 
   (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I) 
 11. NUR2211 สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Informatics)     1(1-0-1) 
 12. NUR3212 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2     3(3-0-6) 
   (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II) 
 13. NUR3213 การพยาบาลชุมชน 1 (Community Nursing I)     2(2-0-4) 
 14. NUR3214 การพยาบาลชุมชน 2 (Community Nursing II)     2(2-0-4) 
 15. NUR3215  จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล (Ethics and Laws in Nursing Profession)  2(2-0-4) 
 16. NUR4216  การวิจัยทางการพยาบาล (Research in Nursing)      2(2-0-4) 
 17. NUR4217  การจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management)     2(2-0-4) 
 18. NUR4218 ประเด็นและแนวโนมทางวิชาชีพการพยาบาล (Issues and Trends in Nursing Profession) 2(2-0-4) 
 19. NUR4219 การรักษาโรคเบื้องตน (Primary Medical Care)     2(1-3-3) 
 

   (2) ภาคปฏิบัติการพยาบาล 36 หน่วยกิต 
 1. NUR2301 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (Fundamental Nursing Practicum)   4(0-12-4) 
 2. NUR2302 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1      4(0-12-4) 
   (Adult and Geriatric Nursing Practicum I) 
 3. NUR2303 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน  (Pediatric and Adolescent Nursing Practicum) 4(0-12-4) 
 4. NUR3304 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 (Adult and Geriatric Nursing Practicum II) 4(0-12-4) 
 5. NUR3305 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1     4(0-12-4) 
   (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I) 
 6. NUR3306 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2     3(0-9-3) 
   (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II) 
 7. NUR3307 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช      4(0-12-4) 
   (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum) 
 8. NUR4308 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (Community Nursing Practicum)   3(0-9-3) 
 9. NUR4309 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน (Primary Medical Care Practicum)   2(0-6-2) 
 10. NUR4310 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management Practicum)  2(0-6-2) 
 11. NUR4311 ประสบการณ์วิชาชีพ (Internship Program)      2(0-6-2) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเนช่ัน โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว ตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจนครบ 6 หนวยกิต 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

ชั้นปี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1 ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 

2 ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 (3-0-6) 

3 TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 (3-0-6) 

4 SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

5 TCS1001 การคิดการสื่อสารและการแกปัญหา 3 (3-0-6) 

6 SCI1111 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยามนษุย์ 1 3 (2-3-5) 

7 THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

  รวม 21 (20-3-41) 

  รวมหน่วยกิตสะสม 21 หน่วยกิต 

 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1 ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3 (3-0-6) 

2 NUR1101 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการทุกชวงวัยของชีวิตมนุษย์ 2 (2-0-4) 

3 SCI1112 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยามนษุย์ 2 3 (2-3-5) 

4 SCI1113 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 3 (2-2-5) 

5 SCI1114 โภชนศาสตร์และโภชนบําบัด 2 (2-0-4) 

6 SCI1115 ชีวเคมี 3 (2-2-5) 

7 NUR1201 มโนมติและทฤษฎีทางวิชาชีพการพยาบาล 3 (3-0-6) 

  รวม 19 (16-7-35) 
  รวมหน่วยกิตสะสม 40 หน่วยกิต 

 
ภาคเรียนฤดูร้อน 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1 NUR1202 การพยาบาลพื้นฐาน 1 2 (1-3-3) 

2 NUR1203 การพยาบาลพื้นฐาน 2 2 (1-3-3) 

3 STA1001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6) 

  รวม 7 (5-6-12) 
  รวมหน่วยกิตสะสม 47 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

ชั้นปี 2  
ภาคเรียนที่ 1 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1 ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3 (3-0-6) 

2 NUR2204 การพยาบาลผูใหญ 1 3 (3-0-6) 

3 NUR2207 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 3 (3-0-6) 

4 NUR2301 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 4 (0-12-4) 

5 SCI2111 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 3 (3-0-6) 

6 SCI2112 พยาธิสรรีวิทยา 3 (3-0-6) 

  รวม 19 (15-12-34) 

  รวมหน่วยกิตสะสม 19 หน่วยกิต 

 
ภาคเรียนที่ 2 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1 NUR2205 การพยาบาลผูใหญ 2 2 (2-0-4) 
2 NUR2206 การพยาบาลผูสูงอาย ุ 2 (2-0-4) 
3 NUR2208 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 2 (2-0-4) 
4 NUR2302 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1 4 (0-12-4) 
5 NUR2303 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน 4 (0-12-4) 
  รวม 14 (6-24-20) 

  รวมหน่วยกิตสะสม 33 หน่วยกิต 

 
ภาคเรียนฤดูร้อน 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1 NUR2211 สารสนเทศทางการพยาบาล 1 (1-0-2) 

2 NUR2209 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 2 (2-0-4) 

3 NUR2210 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 3 (3-0-6) 
  เลือกเสรี 1 2 (2-0-4) 
  รวม 8 (8-0-16) 
  รวมหน่วยกิตสะสม 41 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

ชั้นปี 3  
ภาคเรียนที่ 1 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1 NUR3212 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3 (3-0-6) 
2 NUR3215 จริยศาสตรแ์ละกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 2 (2-0-4) 
3 NUR3304 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 4 (0-12-4) 
4 NUR3305 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา  ทารก และผดุงครรภ์ 1 4 (0-12-4) 
  รวม 13 (5-24-18) 

  รวมหน่วยกิตสะสม 13 หน่วยกิต 

 
ภาคเรียนที่ 2 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1 ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3 (3-0-6) 
2 NUR3213 การพยาบาลชุมชน 1 2 (2-0-4) 

3 NUR3306 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุง
ครรภ์ 2 

3 (0-9-3) 

4 NUR3307 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 4 (0-12-4) 

  รวม 12 (5-21-17) 
  รวมหน่วยกิตสะสม 25 หน่วยกิต 

 
 
ภาคเรียนฤดูร้อน 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

1 NUR3214 การพยาบาลชุมชน 2 2 (2-0-4) 

2  เลือกเสรี 2 2 (2-0-4) 

3  เลือกเสรี 3 2 (2-0-4) 

  รวม 6 (6-0-12) 
  รวมหน่วยกิตสะสม 31 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
ชั้นปี 4  
ภาคเรียนที่ 1 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1 NUR4216 วิจัยทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 

2 NUR4217 การจัดการทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 

3 NUR4218 ประเด็นและแนวโนมทางวิชาชีพการพยาบาล 2 (2-0-4) 

4 NUR4219 การรักษาโรคเบื้องตน  2 (1-3-3) 

5 NUR4308 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  3 (0-9-3) 

  รวม 11 (7-12-18) 
  รวมหน่วยกิตสะสม 11 หน่วยกิต 

 
 
ภาคเรียนที่ 2 

ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
1 NUR4309 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน 2 (0-6-2) 
2 NUR4310 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล  2 (0-6-2) 
3 NUR4311 ประสบการณ์วิชาชีพ 2 (0-6-2) 
  รวม 6 (0-18-6) 

  รวมหน่วยกิตสะสม 17 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
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1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   9  หน่วยกิต 
EC01001     เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Economics  in  Daily  Life)    3(3-0-6) 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ์ ขอบเขต หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์วาดวยราคา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   อุปสงค์  อุปทาน และปัจจยักําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได
ประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ        
     Principles and definition of economics; scope and general foundation of price system and 
sufficiency economy philosophy; demand and supply and factors in determining behaviors of consumer 
spending and production level, national income; basic knowledge of capital market, money and banking, 
government finance, and international trading. 
           

SOC1001   สังคมและวัฒนธรรม  (Culture and Society)                3(3-0-6) 
                    หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและการสังเคราะห์ แนวทางแกไข ปูองกันปัญหา 
หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อประโยชน์ตอตนเอง ผูอื่น และสังคม มีการประยุกต์ความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปัญหา 
รวมถึงศึกษากรณีศึกษาตางๆ  
          Basic principles related to social and cultural theory of Thai society and world society; a 
study of political system, administration, economy, health and well-being, problem analyses and 
syntheses and solutions to prevent problems or improvement for the benefit of others and the society; 
and applications of knowledge including case studies to find out solutions. 
 
TCS1001   การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา (Thinking, Communication and Problem Solving) 3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการแกไข
ปัญหาเชิงตรรกศาสตร์  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
 A study of meaning of thinking; communication and problem solving; tools for 
communication, logical thinking and problem solving; development of communication skill, thinking skill, 
problem solving and decision-making process.        
   

 1.2  กลุ่มวิชาภาษา   15  หน่วยกิต 

ENG1001    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I)         3(3-0-6) 
โครงสรางและหลักไวยากรณเ์บื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน คําศัพท์และ

สํานวนในชีวิตประจําวัน 
                    Elementary structure and grammar; listening, speaking, reading and writing basic sentence 
patterns; vocabulary and expressions in daily life. 

ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ENG1002    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (English for Communication II)       3(3-0-6) 
 โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  
                   A study of structure and grammar at a higher level; vocabulary and expressions in 
communicative situations; conversation on everyday topics; writing of short passages. 
 

ENG2003    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 (English for Communication III)   3(3-0-6)  
                  โครงสร างที่ สํ าคัญของภาษา ฝึกฟั ง พูด  อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ ง  4 ทักษะ                  
เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
                  Significant structure of the English language as the basis of developing language abilities: 
listening, speaking, reading and writing with emphasis on communicative competence at more complex 
levels. 
                

ENG2004    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4    (English for Communication IV)  3(3-0-6)  
                   ศัพท์  สํานวนที่ใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
                    Vocabulary and expressions for careers; writing of memos, announcements, time 
schedules, facsimile messages, and other forms of related documents, including basic practice of 
conversations relevant to work. 
 

THA1001     ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication)     3(3-0-6) 
 การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง
โดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณ์อยางมีเหตุผล การพูด
ในโอกาสตาง ๆ การเขียน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ  
 Thai usage for communication related to logical thinking process; reading and listening 
practice with emphasis on finding main ideas; speaking and writing practice in academic and business 
areas; presentation including reasonable critiques; speeches and writing in proper protocols; report and 
project presentations.   
                 
 1.3 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6  หน่วยกิต 

TEC1001   สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology)     3(3-0-6) 
 ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร  ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคนขอมูล 
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัย จริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
สมรรถนะดิจิทัล 
                 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, 
ethics of information technology using and digital literacy.         
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STA1001 สถิติพ้ืนฐาน  (General Statistics)      3(3-0-6) 
สถิติพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเป็น ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปร

สุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดแีละความเปน็อิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

A study of general statistics, statistical methods, random sampling , probability theory, 
probability distribution, sampling distribution, and experimental design; measures of central tendency and 
dispersion; estimation and hypothesis testing; test of chi-square and independence; analysis of variance, 
single linear regression, multiple linear regression; interpretation of data from the program. 
 

2  หมวดวิชาเฉพาะ     100    หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   22 หน่วยกิต 

SCI1111 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 1  (Human Anatomy and Physiology I) 3 (2-3-5) 
  หลักการพื้นฐานและความสําคัญของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสราง หนาที่ และองค์ประกอบของ
เซลล์ทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบงเซลล์ สารประกอบเคมีภายในเซลล์ การจําแนกสิ่งมีชีวิต การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม โครงสราง องค์ประกอบ และหนาที่ของเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมรางกาย การเผาผลาญและการควบคุมอุณหภมูิรางกาย 
ระบบกระดูกขอตอและกลามเนื้อ ระบบเลือดและเม็ดเลือด และระบบน้ําเหลือง ความสัมพันธ์ของอวัยวะในระบบและกลไกการ
ควบคุมการทํางานในการรักษาสมดุลของรางกาย รวมทั้งการฝึกทดลองในหองปฏิบัติการ 
                      Basic principles of human anatomy and physiology; studies of structures and functions of 
human body, composition of prokaryotic and eukaryotic, cell division, cytochemistry, and classification organ 
systems in the human body. The studies of the structure, composition, and function of tissues, integument 
system, body metabolism, regulation of body temperature, skeletal and muscular system, blood and 
circulatory system, lymphatic system and immunity, and mechanisms of homeostasis and homeostatic 
regulation, including laboratory experiments. 
 

SCI1112 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 2  (Human Anatomy and Physiology II) 3 (2-3-5) 
วิชาบังคับก่อน : SCI1111 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 1 (Human Anatomy and Physiology I) 

ศึกษาโครงสราง องค์ประกอบ และหนาที่ของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร การยอยอาหารและการขับถาย ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบ
ตอมไรทอ การควบคุมภาวะกรดดางของรางกาย รวมทั้งการฝึกทดลองในหองปฏิบัติการ 

Studies of structure, composition, function of nervous system, somatic and special senses, 
cardiovascular system, respiratory system, digestive system; absorption and excretion, urinary system, 
reproductive system, endocrine system, and fluid-electrolyte and acid-base balance, including laboratory 
experiments. 
 

SCI1113 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  (Microbiology and Parasitology) 3 (2-2-5) 
ชนิด รูปราง ลักษณะ สรีรวิทยา และวงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลตอสุขภาพอนามัย การเกิดโรค 

การแพรกระจาย การปูองกันการเกิดโรค การทําลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิตการติดเช้ือ และการ
ตานทานการติดเชื้อของระบบภูมิคุมกันรางกาย 
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                       Principles of microbiology and parasitology focusing on species, microbial physiology, and 
life cycle of microorganisms and parasites affecting health.  Pathogenicity causing various diseases and 
epidemiology, disease control and disease prevention, destruction and Inhibition of microorganisms, and 
infectious diseases and immune system. 
 
SCI1114 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด (Nutrition and Diet Therapy) 2 (2-0-4) 

แนวคิดของโภชนศาสตร์และโภชนบําบัด สารอาหารและภาวะโภชนาการอาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆ  
ประโยชน์ของอาหารตอการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิต คุณคาของโภชนาการ ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ การ
จําแนกประเภทและคุณคาของสารอาหาร ความตองการพลังงาน การคํานวณคุณคาสารอาหารเพื่อการบริโภคที่เหมาะสมกับ
ความตองการทางชีวภาพของบุคคล ภาวะสมดุลของอาหารและสุขภาพ พิษภัยและสิ่งแปลกปลอมทางอาหารและการปู องกัน
อันตราย ปัญหาทุพโภชนาการ โภชนาการที่จําเป็นตอชีวิตมนุษย์ในภาวะปกติและภาวะเจ็บปุวย การจัดอาหารที่เหมาะสม
สําหรับบุคคลที่อยูในภาวะเจ็บปุวย 

Concepts of nutrition and diet therapy, nutrient and nutrition throughout the life span.  
Benefit of nutrition toward growth and quality of life.  Nutrition value, importance of nutrition to health, 
classification of nutrient and value, energy requirements, calculation of nutrient value for appropriate 
consumptions based on individual biological needs.  Food toxic and contamination and the prevention of 
danger, malnutrition problem, nutrition necessary to human in normal life and illness conditions, and 
preparing appropriate nutrition for people in illness 

 
SCI1115        ชีวเคมี (Biochemistry)                                                                                   3 (2-2-5) 

คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล ซึ่งไดแก คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก  เอ็นไซม์ 
วิตามิน และโคเอ็นไซม์ กระบวนการทางเมตาบอลิซึมและพลังงานของเซลล์ การสังเคราะห์สารทางพันธุกรรม และการควบคุม
การแสดงออกของยีน 

The physical and biological properties of biomolecule comprising carbohydrate, protein, fat, 
nucleic acids, enzymes, vitamins, and co-enzymes. The process of metabolism and energy of cells. Synthesis 
genetic materials and regulation of gene expression. 

 
NUR1101 การเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกช่วงวัยของชีวิตมนุษย ์ 2 (2-0-4) 
 (Growth and Development Through the Life Span)   

แนวคิด ทฤษฎี หลักการเจริญเติบโตและพัฒนาการดานตาง ๆ ของชีวิตมนุษย์ในแตละชวงวัย ตั้งแตปฏิสนธิ
จนถึงวาระสุดทายของชีวิต พัฒนาการและวุฒิภาวะ ปัจจัยที่มีผลตอพัฒนาการทางดานรางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
ภาวะเบี่ยงเบนจากปกติที่มีสาเหตุจากการพัฒนาการในแตละชวงวัย และแนวทางสงเสริมพัฒนาการในแตละชวงวัย 

Theoretical concepts of human growth and development over the lifespan; from birth to 
death, the human developmental process and maturity, factors affecting the development of physiology, 
mentality, emotion, and social, including their deviations resulted from the development as such in each 
period of age and guidelines for promoting development in those particular stages. 
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SCI2111 เภสัชวิทยาพ้ืนฐาน  (Basic Pharmacology) 3 (3-0-6) 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยาบําบัดโรค ประเภทของยา กลไกการออกฤทธิ์ของยาและฤทธิ์อันไมพึง

ประสงค์ของยา การดูดซึม การกระจายตัว การคงอยู และการขับออกของยา ขอบงใชและขอหามใช การเสริมฤทธิ์และการตาน
ฤทธิ์ของยา กฎหมายที่เกี่ยวของกับยารวมทั้งการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

Fundamental principle of pharmacodynamics and pharmacokinetics, drug-body interactions, 
mechanisms of unpredictable adverse drug reactions, absorption, distribution, biotransformation 
(metabolism) of drugs and excretion. Pharmacological classification, drug indications and contraindications, 
synergism and antagonism drugs, medical laws and related to drugs including administration of medicines 
with rational drug used. 
 
SCI2112 พยาธิสรีรวิทยา  (Pathophysiology) 3 (3-0-6) 

ความผิดปกติและการสูญเสียสมดุลของลักษณะหนาที่การทํางานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ในระบบ   ตาง ๆ 
ของรางกาย กลไกการเกิดโรคในโรคที่พบบอยเกี่ยวกับนิยาม การวินิจฉัย สาเหตุ ระบาดวิทยา การแสดงออกทางคลินิก และ
หลักการรักษา 

Disorders and imbalance of the functional characteristics of cell, tissue, and organ in various 
systems of the body.  Mechanism in common disease development regarding definition, diagnosis, causes, 
epidemiology, symptomatology, and treatment principles. 
 

  2.2 กลุ่มวิชาชีพ   78   หน่วยกิต 
 (1) ภาคทฤษฎี  42 หน่วยกิต 

NUR1201 มโนมติและทฤษฎีทางวิชาชีพการพยาบาล 3 (3-0-6) 
 (Concepts and Theories of Nursing Profession)   

วิวัฒนาการ ความหมายและความสําคัญของวิชาชีพการพยาบาล มโนทัศน์หลักของศาสตร์ทางการพยาบาล 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคคล ความสัมพันธ์ระหวางทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาล มิติทางการพยาบาล การสรางเสริม
สุขภาพ การบําบัดทางการพยาบาล การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของพยาบาล 

 Evolution, meaning and importance of the profession nursing. The main concepts of nursing 
sciences. Conceptual framework and nursing theory. The concept of holistic health care, nursing process, 
and assessment of health personal condition, the relationship among theory, research, and practice of 
nursing. Dimensions of nursing, health promotion, nursing therapeutic, prevention and rehabilitation. Roles 
and responsibilities of nurses, professional moral, ethics, and code of conduct of nursing profession.  
 
NUR1202 การพยาบาลพื้นฐาน 1 (Fundamental Nursing I) 2 (1-3-3) 

หลักการพยาบาลพื้นฐาน การประเมินความตองการดานรางกาย จิตสังคม ของบุคคล การตอบสนองความ
ตองการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล  การใหความรูดานสุขภาพ การสื่อสาร และการสรางสัมพันธภาพ
ทางการพยาบาล และจริยธรรมทางวิชาชีพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและสาธิตยอนกลับในหองฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล 
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 Principles of Fundamental Nursing;  assessment of physical- psycho-social needs of person,  
caring for the basic human needs, and personal hygiene, providing health education, communication, and 
relationship in nursing and professional  ethics. Additionly  practice of fundamental nursing skills and return 
of nursing procedures at nursing laboratory units. 
 
NUR1203 การพยาบาลพื้นฐาน 2  (Fundamental Nursing II) 2 (1-3-3) 

หลักการพยาบาล เทคนิคการพยาบาลที่ซับซอน และการบริหารยาอยางสมเหตุสมผล การฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลและสาธิตยอนกลับในหองฝึกปฏิบัติการพยาบาล  

Principles of nursing, nursing practice with complicate techniques, and administration of 
medicines with rational drug used. Additionally practice of fundamental nursing skills and return of nursing 
procedures at nursing laboratory units. 

 
NUR2204 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing I) 3 (3-0-6) 

แนวคิดและหลักการพยาบาลผูใหญแบบองค์รวมที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนท้ังในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง 
และระยะสุดทายในการแกไขปัญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปัสสาวะ ปัญหา
สมดุลของน้ําและเกลือแร ระบบกระดูกขอ และกลามเนื้อ ระบบผิวหนัง การเจริญเติบโตผิดปกติของเซล และความผิดปกติของ
ฮอร์โมน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การบําบัดการพยาบาล  การฟื้นฟูสุขภาพ การ
ดูแลแบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งการสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการ
ดูแล 

Concepts and principles of holistic nursing care for adults with deviated health; acute, critical, 
chronic and end of life conditions, related to abnormality on gastrointestinal, urinary, fluid and electrolyte 
imbalance, muscular, skeletal, skin integument, and hormone disturbance using nursing process in health 
promotion, disease prevention, care, therapeutic nursing care, rehabilitation, and palliative care, 
administration of medicines with rational drug used including encouragement of individual and family’s 
participatory care. 

 
NUR2205 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Adult Nursing II) 2 (2-0-4) 

แนวคิดและหลักการพยาบาลผูใหญแบบองค์รวมที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนท้ังในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง 
และระยะสุดทายในการแกไขปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของเลือดและสวนประกอบของเลือด ภูมิคุมกัน ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบสมอง ไขสันหลังและระบบประสาท และภาวะอวัยวะลมเหลวหลายระบบ โดย
ใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การดูแล บําบัดการพยาบาล  การฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแล
แบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งการสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล 

Concepts and principles of holistic nursing care for adults with deviated health; acute, critical, 
and chronic conditions, end stage including blood and its components; immune; respiration; heart and 
blood circulation; brain, spinal and nervous system, and multiorgans failure, using nursing process in health 
promotion, disease prevention, care, therapeutic nursing care, rehabilitation, and palliative care, 
administration of medicines with rational drug used including encouragement of individual and family’s 
participatory care. 
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NUR0606 การพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing) 2 (2-0-4) 
สถานการณ์และแนวโนมเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตสังคมและจิต

วิญญาณ ปัญหาที่พบบอยในผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุโดยใชกระบวนการพยาบาล  การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้ง
ระบบบริการ และสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุโดยภาครัฐและเอกชน การสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

Situation and trend of the elderly.  Aging theory, changes in physical, mental, social and 
spiritual statuses.  Common health problems in the elderly, geriatric nursing care, using nursing process, 
administration of medicines with rational drug used. Additionally, service system, and state and private 
social welfare of the elderly.  Encouragement of cooperation among individual, family, and community. 
 
NUR2207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Pediatric and Adolescent Nursing) 3 (3-0-6) 

แนวคิดและหลักการพยาบาลทารก เด็ก วัยรุน และครอบครัวแบบองค์รวมที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนในภาวะ
เฉียบพลัน ภาวะวิกฤตและภาวะเรื้อรงั โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล และการบําบัดการพยาบาล  การบริหารยาอยาง
สมเหตุสมผล การปูองกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประครอง รวมทั้งการสนับสนุน
การมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล 

Concepts and principles of holistic nursing care for Infant, child, teenager and family with 
deviated, acute, critical and chronic conditions using nursing process in care, therapeutic nursing care, 
disease prevention, rehabilitation, health promotion and palliative care, administration of medicines with 
rational drug used, including encouragement of individual and family’s participatory care. 
 

NUR2208 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 2 (2-0-4) 
แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลสุขภาพจิต หลักการวิเคราะห์และรูจักตนเอง กลไกการปรับตัว ปัจจัยที่กอใหเกิด

ปัญหาสุขภาพจิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน หลักการดูแลสงเสริมใหมีสุขภาพจิตที่ดี  การเฝูาระวัง สงเสริม ปูองกัน 
รวมทั้งการใหคําปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิตในทุกชวงชีวิต โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมและสิทธิผูปุวย 

Concepts and Theories of psychiatric nursing. Principles of analysis and self-assessment, 
adaptive mechanism. Incident factors of mental health problems of individual, family, group, and society.  
Principles of mental health promotion, investigation, promotion, prevention, including consultation in 
mental health for all life age with ethics, and patient right. 
 

NUR2209 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 (Mental Health and Psychiatric Nursing II) 2 (2-0-4) 
ทฤษฎีทางจิตเวชศาสตร์และการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลผูที่มีปัญหาดานการรับรู ความคิด อารมณ์ 

พฤติกรรม และสังคมทุกชวงชีวิต การสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด การบําบัดรักษา การจัดกลุมกิจกรรมบําบัด การสงเสริม 
การปูองกันและการฟื้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดย การใชกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม 
การบริหารยาอยางสมเหตุสมผลและการชวยเหลือผูติดสารเสพติดโดยคํานึงถึง กฎหมาย หลักจริยธรรมและสิทธิผูปุวย  

Psychiatric theories and psychiatric nursing. Nursing care for patients with cognitive problems 
thought emotions, behavior and social for all life age.  Relation for healing, treatment, Additionally, the 
therapy grouping of activities, promoting, protection and restoration of mental health and psychiatry for the 
person, family, and community using a holistic nursing process,  administration of medicines with rational 
drug used and helping drug addicts by means of complying with the laws and ethics, and patient rights. 
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NUR2210 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3 (3-0-6) 
 (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I)   

แนวคิดและแนวโนมเกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การดูแลสุขภาพบุคคลในระยะ
สรางครอบครัว การวางแผนครอบครัว กระบวนการตั้งครรภ์ หลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวมในระยะตั้งครรภ์ 
การตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ปกติและแยกภาวะตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ หลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวมในระยะรอ
คลอด ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติ กลไกการคลอด กระบวนการคลอดปกติ     การทําคลอดปกติ  การเตรียม
มารดาและครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการเลี้ยงดูทารก และการสงเสรมิการเลีย้งบุตรดวยนมมารดาในระยะตั้งครรภ์
และหลังคลอด และการปรับตัวตอบทบาทการเป็นบิดามารดา การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล 

Concept and trends of  maternal and newborn nursing and midwifery. Individual health care 
in the stages of raising and planning family, pregnancy process.  Principles of holistic care for maternal and 
newborn in the stages of pregnancy, diagnosis of normal pregnancy and identify abnormal pregnancy.  
Principles of holistic care for maternal and newborn in the stages of antepartum, intrapartum, and 
postpartum normally.  Mechanism of labor and normal labour process, conducting normal delivery, 
preparation of mother and family on maternal self-care, and newborn care, including promoting of 
breastfeeding during  pregnancy and postpartum period, and encouragement of adaptation to a role of 
parenthood. including administration of medicines with rational drug used. 
 
NUR2211 สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Informatics) 1 (1-0-2) 

แนวคิด ความสําคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล หลักการและเทคนิคการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ขอมูลและระบบการจําแนกขอมูลทางการพยาบาล 
การนําระบบการสนเทศมาใชกับงานทางดานการบริหาร การปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล และการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

Concepts, significant, and composition of nursing information technology.  Principles and 
techniques on development of nursing informatics, hospital information system, data and categorization in 
nursing. Usage of nursing informatics in management, nursing practice, education, nursing research, and 
development of teaching design and materials for nursing. 

 
NUR3212 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3 (3-0-6) 
 (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II)   

หลักการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวมในกลุมที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การชวยเหลือมารดาและทารกที่มีการคลอดผิดปกติดวยการทําสูติศาสตร์หัตถการ การดูแล
แบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งการใหคําแนะนํามารดาและครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
และการเลี้ยงดูทารก การสงเสริมการเลี้ยงบุตรดวยนมแมในมารดาที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน   

Principles of holistic care for maternal and newborn with high risk, and complication in the 
stage of antepartum, intrapartum, and postpartum. Assistance for mother and newborn with abnormal 
delivery by obstetric maneuver, palliative care administration of medicines with rational drug used, 
including advising mother and family on maternal self-care and newborn care. Promoting of breastfeeding 
in maternal with high risk, and complication. 
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NUR3213 การพยาบาลชุมชน 1  (Community Nursing I) 2 (2-0-4) 
วิวัฒนาการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการพยาบาลในชุมชน สถานการณ์แนวโนม นโยบายและการ

ปฏิรูปการสาธารณสุขของไทยและตางประเทศ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ ความสําคัญแ ละบทบาทของงาน
สาธารณสุขในทุกระดับ ระบบการบริการสาธารณสุขของไทยและตางประเทศ การแปลงนโยบายและการปฏิรูปการสาธารณสุข
สูการปฏิบัติ หลักการและกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐาน การบริหารงาน การประสานงานและการนิเทศการพยาบาลชุมชน 
บทบาทของพยาบาลในการดูแลชวยเหลือ การฟื้นฟูสุขภาพ การปูองกันโรค และการสรางเสริมสุขภาพแกครอบครัวและชุมชน
โดยใชกระบวนการพยาบาล การประยุกต์ใชนวัตกรรมและภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อการสาธารณสุข 

Evolution, concept, and basic theory community nursing, existence, tendency, policy and 
reform of public health of local and overseas countries, national public health development plan, 
significance and function of public health in all levels, national and overseas public health service systems, 
Policy and evolution into action, principle and tactic of primary health care.  Administration, coordination, 
and supervision in community nursing.  Role of nurse to provide care, rehabilitation, disease prevention, 
and family and community health promotion based on nursing process, and utilization of local innovation 
and indigenous knowledge of public health. 

 
NUR3214 การพยาบาลชุมชน 2  (Community Nursing II) 2 (2-0-4) 

แนวคิด หลักและกลวิธีการทํางานในชุมชน การศึกษาประชากร อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน        ทันต
สาธารณสุข การสุขาภิบาล อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดลอม  แนวคิดวิทยาการระบาด และการควบคุมโรคในชุมชน การ
ดูแลสุขภาพที่บาน การแกปัญหาสุขภาพอนามัยในชุมชน ตามบทบาทหนาที่ของพยาบาลใน การสรางเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันโรค การดูแล การบําบัดการพยาบาล การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล การฟื้นฟูสุขภาพแกครอบครัวและชุมชน โดยใช
กระบวนการพยาบาล และระบบการพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข  

 Concepts, principles, and tactic on work in community.  Studies of population family 
health, school hygiene, public dentist health, sanitation, occupational health, and environmental health.  
Epidemic concept and preventions in community, health care at home, problem solving to health and 
sanitation in community based on nursing function to promote health, disease prevention, nursing care, 
therapeutic nursing care, administration of medicines with rational drug used, heath rehabilitation in family 
and community based on nursing process and system of work quality development in public health 
 
NUR3215 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 2 (2-0-4) 
 (Ethics and Laws in Nursing Profession)   

หลักและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ สิทธิมนุษยชน สิทธิผูปุวย สิทธิและหนาที่ของผูรับบริการและ ผูใหบริการ 
จริยธรรม จรรยาบรรณและการตัดสินใจทางจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกณฑ์คุณลักษณะและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล 
วิเคราะห์กรณีศึกษาและประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมาย 

Concepts of ethical theories, human rights, patients’rights, rights and obligation of customers 
or patients and health care profession, morals and code of ethics, ethical decision in nursing profession, 
basic knowledge of laws related to nursing and midwifery. The criteria and standards of the nursing 
profession, case study analysis, ethical issues and moral dilemmas in nursing practice. 

https://dict.longdo.com/search/Occupational%20health%20;%20Industrial%20hygiene
https://dict.longdo.com/search/Environmental%20health
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NUR3216 การวิจัยทางการพยาบาล  (Research in Nursing) 2 (2-0-4) 
หลักและระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัยซึ่งประกอบดวยการเลือกปัญหา การรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใช

ในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย การวิเคราะห์และการแปลความหมายขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเสนอ
รายงานการวิจัย การตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยและความรูดานการประเมินงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปประยุกต์
ทางการพยาบาล  รวมทั้งฝึกเขียนโครงรางการวิจัย 

Research Methodology, research process comprising problem identifying, data collecting, 
statistics, data analysis and interpretation in both qualitative and quantitative basis, research report, 
researcher code of conduct and knowledge on research assessment, application of research findings into 
nursing practice including writing research proposal. 
 
NUR4217 การจัดการทางการพยาบาล  (Nursing Management) 2 (2-0-4) 

หลักการจัดการงานท่ัวไป การจัดการทางการพยาบาล การจัดองค์กร รูปแบบองค์กรทางการพยาบาล การจัด
บุคคลเขาปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทักษะที่สําคัญของผูนํา ภาวะผูนําและการพัฒนาทักษะภาวะผูนําทางการ
พยาบาลในระบบบริการสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงและในสถานการณ์ที่หลากหลาย การบริหารหอผูปุวย ทีมการพยาบาล 
และการจัดระบบงานพยาบาล การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานบริการพยาบาล การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผล
ตอประสิทธิภาพของการจัดการทางการพยาบาล และการเป็นผูประกอบการ 

Principles of general management, nursing management, organizing, pattern of nursing 
organization, staffing, performance appraisal, important skill of leader, leadership and leader skill 
development in nursing of dynamic system and of various situation, patient unit management, nursing 
team forming and working system of nursing, quality and standard development of nursing service, change 
management, and factors effecting efficiency of nursing management and entrepreneurship. 
 
NUR4218 ประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการพยาบาล 2 (2-0-4) 
 (Issues and Trends in Nursing Profession)   

ประเด็นปัญหาและแนวโนมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล การปฏิบัติพยาบาล การศึกษา 
และการวิจัย ทางการพยาบาล 

Issues and trends impacting nursing profession development, practice, education, and 
research, in nursing.  
 
NUR4219 การรักษาโรคเบื้องต้น  (Primary Medical Care)                                        2 (1-3-3)          
  การประเมินภาวะสุขภาพและตรวจรางกายผูรับบริการทุกวัย แนวคดิและหลักการในการตรวจคัดกรองและการ
รักษาโรคเบื้องตน การบรหิารยาอยางสมเหตุสมผลในการรักษาโรคเบื้องตน การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือผูปุวยในภาวะ
ฉุกเฉิน การสงตอ และบทบาทหนาที่ของพยาบาลตามขอบเขตของกฎหมาย 
                   Health assessment and physical examination of patients in all ages. Concepts and principles 
of health screening, primary medical care, administration of medicines with rational drug used, and first aid, 
and emergency care and referrals. The role of registered nurse based on professional law. 
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 (2)  ภาคปฏิบัติการพยาบาล 36    หน่วยกิต 
NUR2301 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  (Fundamental Nursing Practicum) 4 (0-12-4) 
วิชาบังคับก่อน : NUR1202 การพยาบาลพื้นฐาน 1 (Fundamental Nursing I)   
 NUR1203 การพยาบาลพื้นฐาน 2 (Fundamental Nursing II)   

ฝึกการใชกระบวนการพยาบาล การสื่อสาร การสรางสัมพันธภาพทางการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพ การ
บริหารยาอยางสมเหตุสมผล และเทคนิคทางการพยาบาลพื้นฐานในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลแกบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพที่ไมซับซอน  

Practice using the nursing process, communications, establishing a nursing relationship, 
the health assessment, administration of medicines with rational drug used., and techniques in basic 
nursing practice for individuals who are having health problems without complex health issues. 
 
NUR2302 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1  (Adult and Geriatric Nursing Practicum) 4 (0-12-4) 
วิชาบังคับก่อน : NUR2204  การพยาบาลผูใหญ 1 (Adult Nursing I)   

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุแบบองค์รวมที่มีปัญหาสุขภาพที่ไมซับซอนในภาวะเฉียบพลัน 
ภาวะวิกฤติ และภาวะเรื้อรัง โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค การดูแล การบําบัดการ
พยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง และการบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งใหการสนับสนุน
การมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

Practice of adult nursing, and the elderly nursing, holistically with health issues in 
acute, critical, and chronic illness using nursing process in caring, nursing therapeutic care, disease 
prevention, rehabilitation, health promotion, and palliative care ,and administration of medicines with 
rational drug used, including enabling the participation of individuals and families to foster and 
integrate ethics and laws related to nursing practice. 
 
NUR2303 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  (Pediatric and Adolescent Nursing Practicum)  4 (0-12-4) 
วิชาบังคับก่อน : NUR2207 การพยาบาลเด็กและวยัรุน (Pediatric and Adolescent Nursing)   

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารก เด็ก วัยรุน และครอบครัวแบบองค์รวมที่มีปัญหาสุขภาพในภาวะเฉียบพลัน 
ภาวะวิกฤติ และภาวะเรื้อรังโดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล บําบัดการพยาบาล การปูองกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ 
การสรางเสริมสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งการสนับสนุนการมีสวน
รวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาล 

Practice of nursing infants, teenagers, and families holistically with health issues in 
acute, critical, and chronic illness using nursing process in caring, therapeutic nursing care, disease 
prevention, rehabilitation, health promotion, palliative care, and administration of medicines with 
rational drug used, including enabling the participation of individuals and families to foster and 
integrate ethics and laws related to nursing practice. 
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NUR3304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 (Adult and Geriatric Nursing Practicum II) 4 (0-12-4) 
วิชาบังคับก่อน : NUR2204 การพยาบาลผูใหญ 1 (Adult Nursing I) 

NUR2205 การพยาบาลผูใหญ 2 (Adult Nursing II) 
  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุแบบองค์รวมที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซอนในภาวะเฉียบพลัน 
ภาวะฉุกเฉิน ภาวะวิกฤติ และภาวะเรื้อรัง โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล บําบัดการพยาบาล การปูองกันโรค 
การฟื้นฟูสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งการ
สนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

Practice of adult nursing, and the elderly nursing, holistically with health issues in 
acute, critical, and chronic illness using nursing process in caring, therapeutic nursing care, disease 
prevention, rehabilitation, health promotion, and palliative care, administration of medicines with 
rational drug used, including enabling the participation of individuals and families to foster and 
integrate ethics and laws related to nursing practice. 
 

NUR3305 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 4 (0-12-4) 
 (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum I)   
วิชาบังคับก่อน : NUR2210 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I) 
  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวมในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด การทําคลอด และ
ระยะหลังคลอดปกติ โดยใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลชวยเหลือ บําบัดการพยาบาล การปูองกันโรค การฟื้นฟู
สุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และการวางแผนครอบครัว การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งการสนับสนุนการมี
สวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาล 

Practice of maternal and newborn nursing using holistic health approach to normal 
pregnancy stage, normal delivery stage, and normal puerperium stage using nursing process to provide 
caring, therapeutic nursing care, diseases prevention, rehabilitation, health promotion, and family 
planning, including supporting participation of individuals and families to foster, administration of 
medicines with rational drug used, and the integrate ethics and laws related to nursing practice. 
 

NUR3306 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3 (0-9-3) 
 (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum II)   
วิชาบังคับก่อน : NUR3212 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

(Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวมในระยะตัง้ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด

ผิดปกต ิโดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค ดูแลชวยเหลือ บําบัดการพยาบาล    การ
ฟื้นฟูสุขภาพ และการวางแผนครอบครัว รวมทั้งการสนับสนุนการมีสวนรวมของบุคคลและครอบครัวในการดูแล การ
บริหารยาอยางสมเหตุสมผล และบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาล   

Practice of maternal and newborn nursing using holistic health approach to normal 
pregnancy stage, normal delivery stage, and normal puerperium stage using nursing process to provide 
caring, therapeutic nursing care, diseases prevention, rehabilitation, health promotion, and family 
planning, including supporting participation of individuals and families to foster and the integrate 
ethics, administration of medicines with rational drug used, and laws related to nursing practice. 
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NUR3307 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4 (0-12-4) 
 (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum)   
วิชาบังคับก่อน : NUR2208 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 

NUR2209 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 (Mental Health and Psychiatric Nursing II) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแกบุคคลในทุกชวงชีวิตแบบองค์รวมที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและปัญหาทาง     

จิตเวช ทั้งในสถานบริการและในชุมชน และสนับสนุนการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพ การ
บริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาล 

Practice of nursing care on holistic approach basis in all stage of lifespan of persons 
who have mental health and psychiatric problems in both health service units and communities and 
encouraging the participation of families and communities in health care, administration of medicines 
with rational drug used, including the integration of ethics and laws related to nursing practice. 
 
NUR4308 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (Community Nursing Practicum) 3 (0-9-3) 
วิชาบังคับก่อน: NUR3213 การพยาบาลชุมชน 1 (Community Nursing I)   
 NUR3214 การพยาบาลชุมชน 2 (Community Nursing II)   

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแกบุคคล ครอบครัว และกลุมคนในชุมชน ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ    การ
ปูองกันโรค การดูแลชวยเหลือ การบําบัดการพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง โดยใชกระบวนการพยาบาล ทั้งใน
สถานบริการสุขภาพ ชุมชน และที่บาน  การบริหารยาอยางสมเหตุสมผล รวมทั้งบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติการพยาบาล  

Holistic practical nursing for people, family, and aggregate groups in communities 
covering health promotion, disease prevention, caring, therapeutic nursing care, rehabilitation, and 
palliative care by using nursing process in health service clinic, community and home, administration 
of medicines with rational drug used, including the integration of ethics and laws related to nursing 
practice. 
 
NUR4309 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care Practicum) 2 (0-6-2) 
วิชาบังคับก่อน : NUR4219 การรักษาโรคเบื้องตน (Primary Medical Care)   

ฝึกปฏิบัติการตรวจ ประเมิน และคัดกรองเบื้องตนผูรับบริการทุกวัย เพื่อใหการรักษาเบื้องตน การปฐมพยาบาล
และการชวยเหลือผูปุวยในภาวะฉุกเฉินและการสงตอผูปุวย การบริหารยาอยางสมเหตุสมผลรวมทั้งบูรณาการจริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาล 

Practice in health assessment and screening clients of all ages in order to provide preliminary 
health care. First aid and helping in emergency cases and referred patients, administration of medicines with 
rational drug used, including the integration of ethics and laws related to nursing practice. 
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NUR4310 ปฏิบัติการการจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management Practicum) 2 (0-6-2) 
วิชาบังคับก่อน : NUR4217 การจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management)   

ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการทีมการพยาบาล ประยุกต์ใชกระบวนการพยาบาลในการบริหารจัดการ 
รวมทั้งรวมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝึกวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางดานจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 
วิเคราะห์ปัญหาการบริหารงาน และเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล รวมทั้งบูรณาการจริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดการทางการพยาบาล การบริหารกิจการ การเป็นผูประกอบการ 

Practice of nursing team management. Application of nursing process and management, 
including participation in activities of improving quality of nursing. Practice of analysis related to ethical 
issues in practical nursing. Analysis of management problems and providing alternatives to improve 
quality of nursing services, including integration of ethics and laws related to nursing management, 
administration and entrepreneurship.  
 
NUR4311 ประสบการณ์วิชาชีพ  (Internship Program) 2 (0-6-2) 
วิชาบังคับก่อน : ตองผานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชาในหลักสูตร หรือตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารคณะ 
 
 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่สนใจในสาขาการพยาบาลผูใหญ การพยาบาล
ผูสูงอายุ การพยาบาลเด็กและวัยรุน การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุ งครรภ์ โดยใชกระบวนการพยาบาลและ
กระบวนการบริหารจัดการในสถานบริการสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการ
พยาบาล 

Nursing practice based on the role of professional nursing in the fields of the adult 
nursing, the elderly nursing, the pediatric and teenagers nursing, the maternal nursing, the infant and 
midwife nursing by using nursing process and management process, in health services. Including the 
integration of ethics and laws related to nursing practice. 
 
 
 
 

 
v 
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 ชื่อหลักสูตร  
         ภาษาไทย    :  หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ   
              ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Dental Surgery Program 
       

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
           ภาษาไทย      ช่ือเต็ม  :  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
        ช่ือยอ     :     ท.บ.. 
 

          ภาษาอังกฤษ         ช่ือเต็ม  :    Doctor of Dental Surgery 
        ช่ือยอ  :     D.D.S 
 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ปรัชญาของหลักสูตร  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มุงมั่นสูความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม เพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความเป็นผูนํา ใฝุรู คิดเป็น วิเคราะห์เป็น แกปัญหาได 
สามารถเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีความสุข และปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 

 วัตถุประสงค ์
1. ดํารงตนอยางมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและประพฤติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

ทันตกรรม 
2. คํานึงถึงประโยชน์และสิทธิของผูปุวยเป็นสําคัญ โดยปฏิบัติตอผูปุวยอยางเทาเทียมกันดวยความเห็นอกเห็นใจ

และตระหนักในคุณคาความเป็นมนุษย์ 
3. มีความรอบรูในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวของเพื่อการประยุกต์ใชในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
4. สามารถดําเนินการสรางเสริมสุขภาพปูองกันโรคและดูแลรักษาผูปุวยทางทันตกรรมโดยคํานึงถึงสุขภาพองค์รวม

ตามมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมอยางเหมาะสม รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อนําไปสูการดูแลที่
สอดคลองกับความตองการและคาดหวังของผูปุวยตามหลักวิชาการ 

5.  ตระหนักถึงขอจํากัดและระดับสมรรถนะของตนรวมทั้งพิจารณาสงตอผูปุวยอยางเหมาะสม 
6.  สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผูปุวยผูรวมงานและบุคคลทั่วไปดวยความสุภาพและใหเกียรติรวมทั้งเป็นผูนําและผูตามได

ตามบริบท 
7.  สืบคนประเมินและวิเคราะห์ขอมูลจากแหลงตางๆ อยางมีวิจารณญาณและนําไปประยุกต์ในการดูแลผูปุวยอยาง

เหมาะสม 
8.  ตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
9.  มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม  

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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 โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

หมวดวิชา หน่วยกิต 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  
(1.1)  กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9  
(1.2)  กลุมวิชาภาษา 15  
(1.3)  กลุมวิชาคณติศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 6  

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 187 หน่วยกิต  
(2.1)  กลุมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 14  
(2.2)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 54  
(2.3)  กลุมวิชาชีพ 119  

- วิชาบังคับ 118  
- วิชาเลือก 1  

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

รวม 223 หน่วยกิต  

  
รายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    9  หน่วยกิต 
1. ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics  in  Daily  Life)                3(3-0-6) 
2. SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม (Culture and Society)           3(3-0-6) 
3. TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปญัหา (Thinking Communication and Problem Solving)  3(3-0-6) 
   
1.2 กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 
1. ENG1001     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)         3(3-0-6) 
2. ENG1002    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)         3(3-0-6) 
3. ENG1001     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication III)         3(3-0-6) 
4. ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)         3(3-0-6) 
5. THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)         3(3-0-6) 
 
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต 
1. TEC1001 สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Media and Information Technology)        3(3-0-6) 
2. STA1001 สถิติพื้นฐาน (General Statistics)            3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ          187  หน่วยกิต 
2.1   กลุ่มวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน   14   หน่วยกิต 
1. SCI1101 ชีววิทยาท่ัวไป (General Biology)            3(2-2-5) 
2. SCI1103 เคมีทั่วไป (General Chemistry)            3(2-2-5) 
3. SCI1105 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์(Medical Physics)           2(2-0-4) 
4. SCI1111 เคมีอินทรีย ์(Organic Chemistry)            3(2-2-5) 
5. SCI1112 ชีวเคมี (Biochemistry)             3(2-2-5) 
 

2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   54   หน่วยกิต 
1. DEN1201 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1 (Human Gross Anatomy I)          3(2-2-5) 
2. DEN1202  มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2 (Human Gross Anatomy II)  3(2-2-5) 
3. DEN1203 โภชนาการสําหรับทันตแพทย ์(Nutrition for Dentistry)          1(1-0-2) 
4. DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตรม์นุษย ์(General Human Histology)          3(2-2-5) 
5. DEN1205 สรีรวิทยา (Physiology)              3(2-2-5) 
6. DEN2206 ประสาทศาสตรส์ําหรับทันตแพทย์ (Neuroscience for Dentistry)         3(3-0-6) 
7. DEN2207 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology and Parasitology)       3(2-2-5)  
8. DEN2208 วิทยาภูมิคุมกัน (Immunology)            2(2-2-4) 
9. DEN2209 วิทยาการระบาดชองปาก (Oral Epidemiology)           1(1-0-2) 
10. DEN2210 วิทยาเอมบริโอ (Embryology)            2(2-2-4) 
11. DEN2211 พยาธิวิทยา (General Pathology)            2(1-2-3) 
12. DEN2212 อายุรศาสตรส์ําหรับทันตแพทย ์(General Medicine for Dentistry)         2(2-0-4) 
13. DEN2213 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย ์1 (Pharmacology for Dentistry I)          2(2-0-4) 
14. DEN2214 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย์ 2  (Pharmacology for Dentistry II)          2(2-0-4) 
15. DEN2215 ความเจ็บปวดและการควบคุมความเจ็บปวด (Pain and Pain Control)         2(2-0-4) 
16. DEN2216 การยศาสตรส์ําหรับทันตแพทย ์(Ergonomics for Dentistry)         2(2-0-4) 
17. DEN3217 ทันตวัสดุศาสตร ์(Dental Material)            2(2-0-4) 
18. DEN3218 พฤติกรรมมนุษย์ จิตวิทยาสําหรับทันตแพทย์ (Human Behavior, Psychology for Dentistry)1(1-0-2) 
19. DEN4219 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร ์(Dental Research)          2(1-0-2) 
20. DEN5220 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1 (Dental Research Project I)         1(1-0-2) 
21. DEN5221 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2 (Dental Research Project II)         1(1-0-2) 
22. DEN4222 จริยศาสตรส์ําหรับทันตแพทย ์(Ethics for Dentistry)          1(1-0-2) 
23. DEN5223 การบริหารคลินิกและโรงพยาบาล (Dental Clinic and Hospital Administration)        1(1-0-2) 
24. DEN5224 เทคโนโลยีทางทันตกรรมรวมสมยั (Contemporary Dental Technology)         1(1-0-2) 
25. DEN5225 สัมมนาประเด็นและแนวโนมวิชาชีพทันตกรรมรวมสมัย          1(1-0-2) 
       (Seminar Contemporary Issues and Dental Professions) 
26 DEN5226 กฎหมายที่เกีย่วของกับวิชาชีพทันตกรรม (Laws in Dental Professions)        1(1-0-2) 
27. DEN5227 นิติทันตแพทยศาสตร ์(Forensic Dentistry)           1(1-0-2) 
28. DEN5228 สัมมนาแนวทางการดูแลรักษาผูปวุยแบบสหวิชาชีพ          1(1-0-2) 

(Multidisciplinary Team Health Care Seminar) 
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29. DEN5229 ทันตกรรมสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ (Special Care Dentistry)        1(1-0-2) 
30. DEN6230 คุณภาพและความปลอดภัยของผูปุวยทางทันตกรรม (Patient Safety in Dentistry)        1(1-0-2) 
31. DEN2231 การเรยีนรูผานกิจกรรม 1 (Learning by Activity I)          1(1-0-2) 
32 DEN5232 การเรยีนรูผานกิจกรรม 2 (Learning by Activity II)          1(1-0-2) 
33. DEN4233 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ 1 (Comprehensive Professional Evaluation I)   N/C1(3-0-0) 
34. DEN6234 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ 2 (Comprehensive Professional Evaluation II)    N/C1(3-0-0) 
 
2.3   กลุ่มวิชาชีพ   119   หน่วยกิต 

  วิชาชีพบังคับ   118  หน่วยกิต 
1. DEN2301 ทันตกายวิภาคศาสตร์ (Dental Anatomy)           3(2-3-5) 
2. DEN2302 จุลกายวิภาคศาสตร์ชองปาก (Oral Histology)           2(1-3-3) 
3. DEN2303 ชีววิทยาชองปาก (Oral Biology)            2(2-0-4) 
4. DEN2304 ทันตพยาธิวิทยา (Oral Pathology)            2(2-0-4) 
5. DEN2305 วิทยาการโรคฟันผ ุ(Cariology)            2(2-0-4) 
6. DEN3306 การสบฟันพ้ืนฐาน (Basic Occlusion)                 1(1-0-2) 
7. DEN4307 ความผิดปกติของขอตอขากรรไกรและกลามเนื้อบดเคี้ยว          2(2-0-4) 
   (Temporomandibular and Oro-facial Muscle Disorders) 
8. DEN3308 เวชศาสตร์ชองปาก 1 (Oral Medicine I)           2(2-0-4) 
9. DEN3309 เวชศาสตร์ชองปาก 2 (Oral Medicine II)           1(1-0-2) 
10. DEN3310 รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 (Oral and Maxillofacial Radiology I)       2(2-0-4) 
11. DEN3311 รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 (Oral and Maxillofacial Radiology II)       1(1-0-2) 
12. DEN3312 ทันตกรรมหัตถการ 1 (Operative Dentistry I)           2(2-0-4) 
13. DEN3313 ทันตกรรมหัตถการ 2 (Operative Dentistry II)           2(2-0-4) 
14. DEN3314 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 (Operative Dentistry Laboratory I)        1(0-3-1) 
15. DEN3315 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 (Operative Dentistry Laboratory II)        1(0-3-1) 
16. DEN3316 ปริทันตวิทยา 1 (Periodontics I)            1(1-0-2) 
17. DEN3317 ปริทันตวิทยา 2 (Periodontics II)            2(2-0-4) 
18. DEN4318 ปริทันตวิทยา 3 (Periodontics III)            1(1-0-2) 
19. DEN3319 ฝึกปฏิบัติการปริทันตวิทยา (Periodontal Laboratory)           1(0-3-1) 
20. DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 (Endodontics I)            1(1-0-2) 
21. DEN4321 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 (Endodontics II)  2(2-0-4) 
22. DEN4322 ฝึกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต ์(Endodontic Laboratory)         1(0-3-1) 
23. DEN3323 ศัลยศาสตร์ชองปาก 1 (Oral Surgery I) 2(2-0-4) 
24. DEN3324 ศัลยศาสตร์ชองปาก 2 (Oral Surgery II)                      2(2-0-4) 
25. DEN4325 ศัลยศาสตร์ชองปาก 3 (Oral Surgery III)                      1(1-0-2) 
26. DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล (Hospital Dentistry)           1(1-0-2) 
27. DEN4327 ภาวะเวชศาสตร์ฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม (Medical Emergency in Dental Clinic)        1(1-0-2) 
28. DEN4328 การใชยาอยางสมเหตผุล (Rational Drug Uses)           1(1-0-2) 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 248 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

29. DEN3329 ฟันเทียมทั้งปาก 1 (Complete Denture I)           1(1-0-2) 
30. DEN3330 ฟันเทียมทั้งปาก 2 (Complete Denture II)           1(1-0-2) 
31. DEN4331 ฟันเทียมทั้งปาก 3 (Complete Denture III)           2(2-0-4) 
32. DEN3332 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 (Complete Denture Laboratory I)        1(0-3-1) 
33. DEN3333 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2 (Complete Denture Laboratory II)        1(0-3-1) 
34. DEN3334 ฟันเทียมบางสวนถอดได 1 (Removable Prosthodontics I)         1(1-0-2) 
35. DEN3335 ฟันเทียมบางสวนถอดได 2 (Removable Prosthodontics II)         1(1-0-2) 
36. DEN3336 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางสวนถอดได 1 (Removable Prosthodontic Laboratory I)         1(1-0-2) 
37. DEN3337 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางสวนถอดได 2 (Removable Prosthodontic Laboratory II)       1(0-3-1) 
38. DEN4338 ฟันเทียมชนิดติดแนน 1 (Fixed Prosthodontics I)          1(0-3-1) 
39. DEN4339 ฟันเทียมชนิดติดแนน 2 (Fixed Prosthodontics II)          1(1-0-2) 
40. DEN5340 ฟันเทียมชนิดติดแนน 3 (Fixed Prosthodontics III)          1(1-0-2) 
41. DEN4341 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแนน 1 (Fixed Prosthodontics Laboratory I)         1(0-3-1) 
42. DEN4342 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแนน 2 (Fixed Prosthodontics Laboratory II)        1(0-3-1) 
43. DEN5343 วิทยาการทันตกรรมประดิษฐ ์(Current Concepts in Prosthodontics)        1(1-0-2) 
44. DEN5344 ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implantology)           1(1-0-2) 
45. DEN3345 ทันตกรรมจัดฟัน 1 (Orthodontics I)            1(1-0-2) 
46. DEN4346 ทันตกรรมจัดฟัน 2 (Orthodontics II)            1(1-0-2) 
47. DEN3347 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Laboratory)         1(0-3-1) 
48. DEN4348 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 1 (Pediatric Dentistry I)           1(1-0-2) 
49. DEN4349 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 2 (Pediatric Dentistry I)I           1(1-0-2) 
50. DEN4350 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมสําหรับเดก็และทันตกรรมจดัฟัน          1(0-3-1) 
   (Pediatric and Orthodontic Laboratory) 
51. DEN2351 ระบบสุขภาพและระบบสาธารณสขุ (Health and Public Health System)        1(1-0-2) 
52. DEN3352 การสรางเสริมสุขภาพชองปาก (Oral Health Promotion)          2(2-0-4) 
53. DEN3353 ฝึกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน 1 (Oral Health Promotion Practice I)     2(0-6-3) 
54. DEN6354 ฝึกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน 2 (Oral Health Promotion Practice II)    2(0-6-3) 
55. DEN5355 ทันตกรรมสําหรับผูสูงอาย ุ(Geriatric Dentistry)           1(1-0-2) 
56. DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห ์1 (Oral Diagnostic Clinic I)          2(0-6-3) 
57. DEN5357 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 2 (Oral Diagnostic Clinic II)                2(0-6-3) 
58. DEN4358 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์1 (Prosthodontic Clinic I)                2(0-6-3) 
59. DEN5359 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์2 (Prosthodontic Clinic II)          2(0-6-3) 
60. DEN6360 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์3 (Prosthodontic Clinic III)                 2(0-6-3) 
61. DEN5361 คลินิกฟันเทียมติดแนน 1 (Fixed Prosthodontic Clinic I)          2(0-6-3) 
62. DEN6362 คลินิกฟันเทียมติดแนน 2 (Fixed Prosthodontic Clinic II)          2(0-6-3) 
63. DEN4363 คลินิกศัลยศาสตร์ชองปาก 1 (Oral Surgery Clinic I)          2(0-6-3) 
64. DEN5364 คลินิกศัลยศาสตร์ชองปาก 2 (Oral Surgery Clinic II)          2(0-6-3) 
65. DEN4365 คลินิกปริทันตวิทยา 1 (Periodontal Clinic I)           2(0-6-3) 
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66. DEN5366 คลินิกปริทันตวิทยา 2 (Periodontal Clinic II)           2(0-6-3) 
67. DEN4367 คลินิกทันตกรรมหตัถการ 1 (Operative Dentistry Clinic I)         2(0-6-3) 
68. DEN5368 คลินิกทันตกรรมหตัถการ 2 (Operative Dentistry Clinic II)         2(0-6-3) 
69. DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 (Endodontic Clinic I)          2(0-6-3) 
70. DEN6370 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 (Endodontic Clinic II)          2(0-6-3) 
71. DEN5371 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจดัฟัน 1 (Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic I)   2(0-6-3) 
72. DEN6372 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจดัฟัน 2 (Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic II)  2(0-6-3) 
73. DEN6373 ทันตกรรมพรอมมลู (Comprehensive Dentistry)          1(1-0-2) 
74. DEN6374 คลินกิทันตกรรมโรงพยาบาล (Hospital Dentistry Clinic)         4(0-12-6) 
75. DEN6375 คลินิกทันตกรรมพรอมมูล (Comprehensive Dentistry Clinic)             4(0-12-6) 
 

 วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า   1  หน่วยกิต 
         ให้นิสิตเลือกจากรายวิชา ดังต่อไปนี ้

1. DEN6376 ฝึกปฏิบัตศิัลย์ปริทันต ์(Minor Periodontal Surgery Practice)         1(0-3-1) 
2. DEN6377 ฝึกปฏิบัติทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม (Esthetic Restorative Practice)        1(0-3-1) 
3. DEN6378 ฝึกปฏิบัติวิทยาการเอ็นโดดอนต์ในฟันกราม            1(0-3-1) 

(Endodontic Treatment Practice in Molar teeth) 
4. DEN6379 ฝึกปฏิบัตผิาตดัเล็กในชองปาก (Minor Oral Surgery Clinic)         1(0-3-1) 
5. DEN6380 ฝึกปฏิบัติพื้นฐานทันตกรรมรากเทียม (Basic Implant Dental clinic)        1(0-3-1) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
ใหนิสิตเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเนช่ัน และ/หรือในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   
ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

1 

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) TCS1001 การคิด การส่ือสารและการแกปญัหา 3 (3-0-6) DEN1202 มหกายวภิาคศาสตร์มนุษย ์2 3 (2-2-5) 
ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 (3-0-6) DEN1203 โภชนาการสําหรับทันตแพทย ์ 1 (1-0-2) 
THA1001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                              3 (3-0-6) SCI1111 เคมีอินทรีย์ 3 (2-2-5) DEN1205 สรีรวิทยา 3 (2-2-5) 
ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1        3 (3-0-6) SCI1112 ชีวเคมี 3 (2-2-5)     
SCI1101 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-2-5) DEN1201 มหกายวภิาคศาสตร์มนุษย์ 1 3 (2-2-5)     
SCI1103 เคมีทั่วไป 3 (2-2-5) DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย ์ 3 (2-2-5)     
SCI1105 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์ 2 (2-0-4) XXXxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x-x-x)     

  รวม 20 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต  รวม 7 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 20 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 41 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 48 หน่วยกิต 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

2 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 3 (3-0-6) ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 3 (3-0-6) DEN2214 เภสัชวิทยาสาํหรับทันตแพทย์ 2 2 (2-0-4) 
STA1001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6) TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        3 (3-0-6) DEN2304 ทันตพยาธิวิทยา 3 (2-3-5) 

DEN2206 ประสาทศาสตร์สําหรับทันตแพทย ์ 3 (3-0-6) DEN2212 อายุรศาสตร์สําหรับทันตแพทย ์ 2 (2-0-4) DEN2305 วิทยาการโรคฟันผ ุ 2 (2-0-4) 

DEN2207 
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง
การแพทย ์

3 (2-2-5) DEN2213 เภสัชวิทยาสาํหรับทันตแพทย์ 1 2 (2-0-4)     

DEN2208 วิทยาภูมิคุมกัน 2 (2-0-4) DEN2215 ความเจ็บปวดและการควบคุมความเจ็บปวด 2 (2-0-4)     

DEN2209 วิทยาการระบาดชองปาก 1 (1-0-2) DEN2216 การยศาสตร์สําหรับทันตแพทย ์ 2 (2-0-4)     

DEN2210 วิทยาเอมบริโอ 2 (2-0-4) DEN2301 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 3 (2-3-5)     

DEN2211 พยาธิวิทยา 2 (1-2-3) DEN2302 จุลกายวิภาคศาสตร์ชองปาก 2 (1-3-3)     

DEN2303 ชีววิทยาชองปาก 2 (2-0-4) DEN2351 ระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข 1 (1-0-2)     

DEN2231 การเรียนรูผานกิจกรรม 1 1 (0-3-1)         

  รวม 22 หน่วยกิต  รวม  20 หน่วยกิต  รวม 7 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 70 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 90 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 97 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   
ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

3 

DEN3217 ทันตวัสดุศาสตร์ 2 (2-0-4) DEN3309 เวชศาสตร์ชองปาก 2 1 (1-0-2) DEN3352 การสรางเสริมสุขภาพชองปาก 2 (2-0-4) 

DEN3218 
พฤติกรรมมนุษย์ จิตวิทยาสําหรับ  
ทันตแพทย ์

1 (1-0-2) DEN3311 
รังสีวิทยาชองปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 2 

1 (1-0-2) DEN3353 
ฝึกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปาก
ในชุมชน 1 

2 (0-6-3) 

DEN3306 การสบฟันพื้นฐาน 1 (1-0-2) DEN3313 ทันตกรรมหัตถการ 2 2 (2-0-4) DEN3345 ทันตกรรมจัดฟัน 1 1 (1-0-2) 
DEN3308 เวชศาสตร์ชองปาก 1 2 (2-0-4) DEN3315 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1 (0-3-1) DEN3347 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1 (0-3-1) 

DEN3310 
รังสีวิทยาชองปากและแมก็ซิลโลเฟ
เชียล 1 

2 (2-0-4) DEN3317 ปริทันตวิทยา 2 2 (2-0-4)     

DEN3312 ทันตกรรมหัตถการ 1 2 (2-0-4) DEN3319 ฝึกปฏิบัติการปริทันตวิทยา 1 (0-3-1)     
DEN3314 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 1 (0-3-1) DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1 (1-0-2)     
DEN3329 ฟันเทียมทั้งปาก 1 1 (1-0-2) DEN3324 ศัลยศาสตร์ชองปาก 2 2 (2-0-4)     
DEN3332 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 1 (0-3-1) DEN3330 ฟันเทียมทั้งปาก 2 1 (1-0-2)     
DEN3334 ฟันเทียมบางสวนถอดได 1 1 (1-0-2) DEN3333 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2 1 (0-3-1)     

DEN3336 
ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางสวนถอด
ได 1 

1 (0-3-1) DEN3335 ฟันเทียมบางสวนถอดได 2 1 (1-0-2)  
 

  

DEN3316 ปริทันตวิทยา 1 1 (1-0-2) DEN3337 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางสวนถอดได 2 1 (0-3-1)     
DEN3323 ศัลยศาสตร์ชองปาก 1 2 (2-0-4)         

  รวม 18 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 115 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 130 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 136 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   
ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

4 

DEN4338 ฟันเทียมชนิดติดแนน 1 1 (1-0-2) DEN4339 ฟันเทียมชนิดติดแนน 2 1 (1-0-2) DEN4222 จริยศาสตร์สําหรับทันตแพทย ์ 1 (1-0-2) 
DEN4341 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแนน 1 1 (0-3-1) DEN4342 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแนน 2 1 (0-3-1) DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล 1 (1-0-2) 

DEN4331 ฟันเทียมทั้งปาก 3 2 (2-0-4) DEN4307 
ความผิดปกติของขอตอขากรรไกรและ
กลามเนื้อบดเค้ียว 

2 (2-0-4) DEN4327 
ภาวะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินใน
คลินิกทันตกรรม 

1 (1-0-2) 

DEN4348 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 1 1 (1-0-2) DEN4346 ทันตกรรมจัดฟัน 2 1 (1-0-2) DEN4328 การใชยาอยางสมเหตุผล 1 (1-0-2) 
DEN4318 ปริทันตวิทยา 3 1 (1-0-2) DEN4349 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 2 1 (1-0-2) XXXxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x-x-x) 

DEN4321 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 2 (2-0-4) DEN4350 
ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมสําหรับเด็กและ
ทันตกรรมจัดฟัน 

1 (0-3-1)     

DEN4322 ฝึกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต ์ 1 (0-3-1) DEN4219 การวิจยัทางทันตแพทยศาสตร์ 2 (2-0-4)     
DEN4325 ศัลยศาสตร์ชองปาก 3 1 (1-0-2)         
DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 1 *** 2 (0-6-3)         
DEN4358 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1*** 2 (0-6-3)         
DEN4363 คลินิกศัลยศาสตร์ชองปาก 1*** 2 (0-6-3)         
DEN4365 คลินิกปริทันตวิทยา 1*** 2 (0-6-3)         
DEN4367 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 *** 2 (0-6-3)         
DEN4233 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ 1 N/C (3-0-0)         

  รวม 20 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต  รวม 7 หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตสะสม 156 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 165 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 172 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ *** เป็นรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

หมายเหตุ *** เป็นรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
 

   

ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

5 

DEN5223 การบริหารคลินิกและโรงพยาบาล 1 (1-0-2) DEN5221 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2 1 (0-3-1)     

DEN5224 เทคโนโลยีทางทันตกรรมรวมสมัย 1 (1-0-2) DEN5226 
กฎหมายที่เกีย่วของกับวิชาชีพ 
ทันตกรรม 

1 (1-0-2)     

DEN5225 สัมมนาประเด็นและแนวโนมวิชาชีพทันตกรรม 1 (1-0-2) DEN5227 นิติทันตแพทยศาสตร์ 1 (1-0-2)     

DEN5220 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1 1 (0-3-1) DEN5228 
สัมมนาแนวทางการดูแลรักษาผูปุวย
แบบสหวิชาชีพ 

1 (1-0-2)     

DEN5340 ฟันเทียมชนิดติดแนน 3 1 (1-0-2) DEN5229 
ทันตกรรมสําหรับบุคคลที่มีความตองการ
พิเศษ 

1 (1-0-2)     

DEN5355 ทันตกรรมสําหรับผูสูงอาย ุ 1 (1-0-2) DEN5344 ทันตกรรมรากเทียม 1 (1-0-2)     
DEN5357 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 2*** 2 (0-6-3) DEN5343 วิทยาการทันตกรรมประดิษฐ ์ 1 (1-0-2)     
DEN5359 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2*** 2 (0-6-3) DEN5232 การเรียนรูผานกิจกรรม 2 1 (0-3-1)     
DEN5361 คลินิกฟันเทียมติดแนน 1*** 2 (0-6-3)         
DEN5364 คลินิกศัลยศาสตร์ชองปาก 2*** 2 (0-6-3)         
DEN5366 คลินิกปริทันตวิทยา 2*** 2 (0-6-3)         
DEN5368 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2*** 2 (0-6-3)         
DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 *** 2 (0-6-3)         
DEN5371 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจัดฟัน 1*** 2 (0-6-3)         

  รวม 22 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต     
 รวมหน่วยกิตสะสม 194 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 202 หน่วยกิต    
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แผนการศึกษา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   
 

 

หมายเหตุ *** เป็นรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 

ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

6 

DEN6230 คุณภาพและความปลอดภยัของผูปวุยทางทันตกรรม 1 (1-0-2)         
DEN6373 ทันตกรรมพรอมมูล 1 (1-0-2)         
DEN6354 ฝึกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน 2 2 (0-6-3)         
DEN6360 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 3 *** 2 (0-6-3)         
DEN6362 คลินิกฟันเทียมติดแนน 2 *** 2 (0-6-3)         
DEN6370 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 *** 2 (0-6-3)         
DEN6372 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและจัดฟัน 2*** 2 (0-6-3)         
DEN6374 คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล*** 4 (0-12-6)         
DEN6375 คลินิกทันตกรรมพรอมมูล *** 4 (0-12-6)         
XXXxxxx วิชาชีพเลือก 1 (0-3-1)         
DEN6234 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ 2 N/C (3-0-0)         

 รวม 21 หน่วยกิต       
 รวมหน่วยกิตสะสม 223 หน่วยกิต       
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   9  หน่วยกิต 

ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  (Economics  in  Daily  Life)                  3(3-0-6) 
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ขอบเขตหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์วาดวยราคาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    อุปสงค์  อุปทาน และปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได
ประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ 

 

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม   (Culture and Society) 3(3-0-6) 
หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ

การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและการสังเคราะห์ แนวทางแกไข ปูองกันปัญหา 
หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อประโยชน์ตอตนเอง ผูอื่น และสังคม มีการประยุกต์ความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปัญหา 
รวมถึงศึกษากรณีศึกษาตางๆ  

 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                           3(3-0-6) 
 (Thinking Communication and Problem Solving)  

ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และการ
แกไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
 

 1.2  กลุ่มวิชาภาษา     15  หน่วยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I)                      3(3-0-6) 

โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน 

 

ENG1002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 (English for Communication II)  3(3-0-6) 
โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ 
 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(3-0-6)         3(3-0-6) 
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 
 

ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(3-0-         3(3-0-6) 
ศัพท์ สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
 

THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language for Communication )                             3(3-0-6) 
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณ์อยางมีเหตุผล การพูด
ในโอกาสตางๆ การเขียน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ                  

                             ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
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 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6  หน่วยกิต 
TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology)                                       3(3-0-6) 

ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคน
ขอมูล ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสมรรถนะดิจิทัล 

 

STA1001 สถิติพ้ืนฐาน  (General Statistics) 3(3-0-6) 
สถิติพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเป็น ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว

แปรสุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 187 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน    14   หน่วยกิต 

SCI1101 ชีววิทยาท่ัวไป  (General Biology)  3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

โครงสรางและหนาที่ของเซลล์ทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบงเซลล์ และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ 
กระบวนการในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม     การสัมพันธ์และ
การเจริญของสิ่งมีชีวิต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอม การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา
ในภาคบรรยาย 

 

SCI1103  เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง ก฿าซ และของเหลว สารละลายและ
คุณสมบัติของสารละลาย จลนศาสตร์เคม ีสมดุลเคมี กรดและเบส ไฟฟูาเคมี ตารางธาตุและเคมี  ของธาตุ เคมีนิวเคลียร์ การ
ทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

SCI1105  ฟิสิกส์ทางการแพทย์  (Medical Physics) 2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ความรูพื้นฐานทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ แรง งาน พลังงาน สมดุลของความรอนและอุณหภูมิ  ฟิสิกส์ของ
การไดยิน ฟิสิกส์ของการมองเห็น นิวเคลียร์ฟิสิกส์ การนําความรูทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใชทางการแพทย์ 
 

SCI1111  เคมีอินทรีย์  (Organic Chemistry) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และการเกิดไฮบริไดเซช่ัน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ         การอาน
ช่ือ ปฏิกิริยาการเตรียมและปฏิกิริยาการสังเคราะห์ของสารประกอบกรด-เบส อัลเคน อัลคีน อัลไคน์       อะโรเมติก แฮไลด์
อินทรีย์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และเอมีน 

ฝึกฝนเทคนิคเบื้องตนในการแยกสาร การทําใหสารบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางเคมีที่สําคัญของหมู
ฟังก์ช่ันของสารประกอบอินทรีย์ 
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SCI1112  ชีวเคมี  (Biochemistry) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล ซึ่งไดแก คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน   กรดนิวคลีอิก 
เอ็นไซม์ วิตามิน และโคเอ็นไซม์ กระบวนการทางเมตาบอลิซึมและพลังงานของเซลล์ การสังเคราะห์สารทางพันธุกรรม และ
การควบคุมการแสดงออกของยีน การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

 2.2  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     54 หน่วยกิต 
DEN1201 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1  (Human Gross Anatomy I) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

โครงสรางทางกายวิภาคและหนาที่ของอวัยวะและระบบตางๆ ของรางกายมนุษย์ ไดแก ระบบหัวใจและ
หลอดเลือดระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบผิวหนัง และโครงสรางที่เกี่ยวของรวมถึงความสัมพันธ์และการทํางานรวมกัน
ของระบบตางๆ ในรางกาย การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN1202 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2  (Human Gross Anatomy II) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN1201 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1  

โครงสรางทั่วไปและหนาที่ของมนุษย์ของระบบปกคลุม รางกายกลามเนื้อกระดูกระบบไหลเวียนของ
เลือด ระบบหลอดน้ําเหลือง ระบบประสาท ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ โดยเนนอวัยวะบริเวณศีรษะ ใบหนา และคอ 
และโครงสรางที่เกี่ยวของรวมถึงความสัมพันธ์และการทํางานรวมกันของระบบตางๆ ในรางกาย การทดลองที่สอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN1203 โภชนาการส าหรับทันตแพทย์   (Nutrition for Dentistry) 1(1-0-2) 

 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  
แนวคิดของโภชนศาสตร์ สารอาหารและภาวะโภชนาการอาหารสําหรับบุคคลวัยต างๆ ประโยชน์ของ

อาหารตอการเจริญเตบิโตและคุณภาพชีวิต คุณคาของโภชนาการ ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพและสุขภาพชองปาก
สารอาหารที่สําคัญ ขอกําหนดดานอาหารและโภชนาการสําหรับกลุมวัยตางๆ การประเมินและการใหคําแนะนําดาน
โภชนาการที่สัมพันธ์กับกลุมคนวัยตางๆ 

 

DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์  (General Human Histology) 3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

โครงสรางและองค์ประกอบอยางละเอียดของเซลล์ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กลามเนื้อ และเนื้อเยื่อ
ประสาทของอวัยวะในระบบตางๆ ของรางกาย ในระดับกลองจุลทรรศน์ การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในภาค
บรรยาย 

 

DEN1205 สรีรวิทยา  (Physiology)      3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

หนาท่ีและกลไกการทํางานพ้ืนฐานของระบบการทํางานของเซลล์ ระบบประสาท กลามเนื้อ ระบบหัวใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบตอมไรทอและระบบ
สืบพันธุ์ รวมทั้งบูรณาการความรูเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในการทํางานรวมกันของระบบตางๆ    เพื่อรักษารางกายใหอยูใน
ภาวะปกติ โดยมีการทดลองสอดคลองกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 
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DEN2206 ประสาทศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์  (Neuroscience for Dentistry)  3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN1202 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2  

โครงสรางและหนาท่ีของระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติวิถีประสาทและกลไกของ
ระบบประสาทรับความรูสึกระบบประสาทควบคุมการทํางานของรางกาย ระบบประสาทสมอง        ระบบประสาทอัตโนมัติ 
ระบบตอมไรทอ การรับรูและการตอบสนองทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ  

 
DEN2207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3(2-2-5) 
 (Medical Microbiology and Parasitology)  
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ชนิด รูปราง ลักษณะ สรีรวิทยา และวงชีพของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลตอสุขภาพอนามัย     การเกิด
โรค การแพรกระจาย การปูองกันการเกิดโรค การทําลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเช้ือ 
และการตานทานการติดเชื้อของระบบภูมิคุมกันรางกาย การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 
DEN2208 วิทยาภูมิคุ้มกัน  (Immunology)     2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

การทํางานของระบบภูมิคุมกัน แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและ
แอนติบอดีภูมิคุมกันตอการติดเช้ือการปลูกถายอวัยวะ ภูมิคุมกันเลือด ความผิดปกติของภูมิคุมกันโรคที่เกิดจากการทํางาน
ผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน  

  
DEN2209 วิทยาการระบาดช่องปาก  (Oral Epidemiology) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

แนวคิดและหลักการพื้นฐานวิทยาการระบาด และวิทยาการระบาดชองปาก ธรรมชาติการเกิดโรค 
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ดัขนีทางวิทยาการระบาดชอง
ปาก การสํารวจสภาวะชองปาก ความสําคัญของวิทยาการระบาดตองานทันตสาธารณสุข 

 
DEN2210 วิทยาเอมบริโอ  (Embryology)  2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

การปฏิสนธิ พัฒนาการและการเจริญของเอมบริโอและฟีตัสในแตละชวงสัปดาห์จนถึงคลอด พัฒนาการ
และการเจริญของอวัยวะในระบบตางๆ ในขณะที่อยูในครรภ์มารดา พัฒนาการและการเจริญของศีรษะและใบหนา รวมถึง
ชองปากและอวัยวะอันเกี่ยวเนื่องกับชองปากอยางละเอียด รวมถึงตัวอยางกลุมอาการที่มีพัฒนาการที่ผิดปกติที่พบไดบอยที่
สัมพันธ์กับทันตแพทยศาสตร์พอสังเขป 

 
DEN2211 พยาธิวิทยา  (General Pathology)     2(1-2-3) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ธรรมชาติและกลไกการเกิดโรค การปรับตัวและการตายของเซลล์ การอักเสบ พยาธิวิทยาที่เกิดจาก
สิ่งแวดลอมและอาหาร ความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดและของเหลว โรคเนื้ องอกพยาธิทั่วไป โรคติดเช้ือ การ
วินิจฉัยโรค สาเหตุระบาดวิทยารวมทั้งการแสดงออกทางคลินิกและลักษณะจุลพยาธิวิทยาของโรคชนิดตางๆ การทดลองที่
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย  
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DEN2212 อายุรศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์   (General Medicine for Dentistry )  2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

อาการสําคัญของโรคระบบตางๆ ทางอายุรศาสตร์ที่สําคัญและพบบอย การตรวจพ้ืนฐาน และ  การตรวจ
พิเศษตางๆ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การปูองกันภาวะแทรกซอน การรักษาและพยากรณ์โรค    การรวบรวม สรุป 
และวิเคราะห์ขอมูล การประเมินผลความรูและทักษะดานอายุรศาสตร์เบื้องตน 

 
DEN2213 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 1  (Pharmacology for Dentistry I)  2(2-0-4 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ความรูพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ การออกฤทธ์ิของยา การใชยากลุมตางๆ ผลขางเคียงและ
ขอระวังในการใชยา หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยาบําบัดโรค ประเภทของยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา บัญชียาหลัก
แหงชาติ  

 
DEN2214 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 (Pharmacology for Dentistry II)  2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN2213 เภสัชวิทยาสําหรับทันตแพทย์ 1  

ระเบียบการใชยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท หลักการทางเภสัชวิทยาของการใช
ยาเพื่อรักษาโรคของระบบตางๆ ไดแก ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบไต
และการขับถายปัสสาวะ และระบบตอมไรทอ การใชยาในเด็กและผูสูงอายุ ยาที่ใชในทางทันตกรรม การเขียนใบสั่งยา และ
การบันทึกประวัติการใชยา  

 
DEN2215 ความเจ็บปวดและการควบคุมความเจ็บปวด (Pain and Pain Control) 2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ทฤษฎีความเจ็บปวด เภสัชวิทยาพื้นฐานของยาที่ใชลดความเจ็บปวด ยาชา ยาลดความกังวล  ยาสลบ 
เทคนิคการฉีดยาชา ขอควรระวังและปัญหาแทรกซอนจากการใชยาชาเฉพาะที่ การแกไขปัญหาแทรกซอนจากการใชยาชา
เฉพาะที่ ยาลดความกังวล และยาสลบ รวมทั้งการวินิจฉัยแยกโรคของความเจ็บปวดบริเวณใบหนาและชองปาก 
DEN2216 การยศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์   (Ergonomics for Dentistry )  2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

หลักและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์ ความสามารถและขอจํากัดในการทํางานของมนุษย์  การ
จัดสภาพแวดลอมในการทํางาน การออกแบบและเลือกเครื่องใชที่เหมาะสมกับการทํางาน ปัญหาทางสุขภาพอนามัยที่เกิด
จากสภาพแวดลอมในการทํางาน และการประยุกต์ใชในการปฏิบัติงานทางทันตกรรมได 

 
DEN3217 ทันตวัสดุศาสตร์ (Dental Material)     2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์การจําแนกชนิดการกําหนดมาตรฐานโครงสรางและคุณสมบัติของ
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกทางทันตกรรม และวัสดุคอมโพสิตทางทันตกรรม โครงสราง สวนประกอบ และการประยุกต์ใชงาน
วัสดุพิมพ์ปาก วัสดุหลอแบบทําเบา และวัสดุทนความรอน ทําเบาฝังวัสดุ ทําฐานฟันเทียมชนิดอะคริลิกและโลหะ วัสดุบุและ
เสริมฐานฟันเทียม ข้ีผึ้งทางทันตกรรม ลวดโลหะและรากเทียม สารขัดเรียบและขัดมัน สารยึดฟันเทียม สารทําความสะอาด
ฟันเทียมและยาสีฟัน วัสดุอุดฟัน เซรามิกทางทันตกรรม ซีเมนต์ทางทันตกรรม ขอกําหนดมาตรฐานสากลของวัสดุทันตกรรม
และองค์กรกําหนดมาตรฐานสากล คุณลักษณะที่สําคัญ สี ลักษณะที่ปรากฏ พ้ืนฐานทางดานทันตชีววัสดุ 
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DEN3218  พฤติกรรมมนุษย์ จิตวิทยาส าหรับทันตแพทย์    1(1-0-2) 
 (Human Behavior, Psychology for Dentistry)  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมพื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม องค์ประกอบ
ของความเป็นมนุษย์ จิตและกระบวนการทํางานของจิต พฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหวางจิตและพฤติกรรม วิธี
การศึกษาพฤติกรรม พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ อาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร์ ความเครียด บุคลิกภาพ
และการเจ็บปุวย ความผิดปกติทางจิตเวชที่สําคัญ ปฏิกิริยาและปัญหาทางจิตใจในผูปุวยโรคทางกาย  

 

DEN4219 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์   (Dental Research)     2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ความหมายของการวิจัยและกระบวนการวิจัย การแสวงหาความรู ประเภทของงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย 
การสืบคนขอมูลการออกแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัย การวิเคราะห์ขอมูลและสถิติการดําเนินงานที่มีหลักฐานทาง
วิชาการ การประเมินคุณคาและวิพากษ์งานวิจัย การนําผลการวิจัยมาประยุกต์ใช การเขียนโครงรางวิจัย และรายงานการ
วิจัย 

 

DEN5220  โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1  (Dental Research Project I)  1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4219 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  

ดําเนินการสัมมนาจากหลักฐานและวรรณกรรมทางวิชาการที่ผูเรียนมีความสนใจและมีความสอดคลอง
สัมพันธ์กับพื้นฐานดานทันตกรรมวิทยาการทางดานทันตกรรมหรือดานทันตสาธารณสุข จัดกลุมเลือกปัญหาและแนวทาง
ดําเนินการตามหลักฐานทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุมเป็นผูดแูล สรุปหัวขอปัญหาและแนวทางดําเนินงานท่ี
จะนํามาเขียนขอเสนองานวิจัยและนําเสนอโครงรางวิจัยตอคณาจารย์ เพื่อวิพากษ์ผลงานและใหขอแนะนํา/เสนอแนะ  ทํา
การแกไขปรับปรุงผลงาน จัดทําเป็นเลม "โครงรางวิจัย" ฉบับสมบูรณ์ที่จะใชในการดําเนินโครงการวิจัยตอไป 

 

DEN5221 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2  (Dental Research Project II)  1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN5220 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1  

ดําเนินการวิจัยตามโครงรางวิจัยที่ไดรับมอบหมายหรืออนุมัติใหดําเนินการตามกําหนดตารางเวลาและ
ระเบียบวิธีวิจัยภายใตการควบคุม/ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย นําเสนอผลงานวิจัยตอคณาจารย์เพื่อวิพ ากษ์
ผลงานใหขอแนะนํา/เสนอแนะ ทําการแกไขปรับปรุงผลงานวิจัย จัดทําเป็นเลม "รายงานการวิจัย" ฉบับสมบูรณ์ 

 

DEN4222 จริยศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์   (Ethics for Dentistry) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

หลักและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ จริยธรรมเชิงพุทธ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทันตกรรม 
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม การศึกษากรณีตัวอยางเพื่อใหเกิดขบวนการคิดทางจริยธรรม
ที่ถูกตอง  

 

DEN5223 การบริหารคลินิกและโรงพยาบาล  (Dental Clinic and Hospital Administration) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

หลักเบื้องตนในการบริหารงานคลินิกและโรงพยาบาล รูปแบบตางๆ ในการบริหารจัดการ      การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพการวิเคราะหป์ระเมินตนทุน
กําไรและการตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใตกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและ
บทบาทที่มีตอสังคม และการประกันคุณภาพโรงพยาบาล 
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DEN5224 เทคโนโลยีทางทันตกรรมร่วมสมัย  (Contemporary Dental Technology) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

แนวคิดและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทางทันตกรรม ตลอดจนเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่
ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม เพื่อตอบสนองกับการวินิจฉัยและการรักษาทางทันตกรรมทุกสาขา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน 

 

DEN5225 สัมมนาประเด็นและแนวโนม้วิชาชีพทันตกรรมร่วมสมัย   1(1-0-2) 
 (Seminar Contemporary Issues and Dental Professions)  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

สัมมนาประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบตองานทันตกรรมทั้งดานการปฏิบัติ การบริหาร การศึกษาและการ
วิจัย แนวโนมของวิชาชีพทันตกรรมและแนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 

DEN5226 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพทันตกรรม  (Laws in Dental Professions) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรมและ เวช
กรรม สิทธิผูปุวย ประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

DEN5227 นิติทันตแพทยศาสตร์   (Forensic Dentistry)   1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

พื้นฐานทางนิติเวชศาสตร์ พยานทางการแพทย์ นิติทันตแพทยศาสตร์ และรังสีวิทยาใน         ทันต
นิติเวช 

 

DEN5228 สัมมนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ  1(1-0-2) 
 (Multidisciplinary Team Health Care Seminar)  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

สัมมนาเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผูปุวยแบบสหวิชาการ เปูาหมายการทํางาน แนวคิดในการให    การ
รักษาพยาบาล ทีมสหวิชาชีพ 

 

DEN5229 ทันตกรรมส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ   (Special Care Dentistry)   1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

หลักการดูแลสุขภาพชองปากบุคคลหรือกลุมคนที่มีความตองการพิเศษ ผูบกพรองทางกาย     ทาง
สติปัญญา ทางอารมณ์ ปัจจัย พฤติกรรมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ การจัดการทางทันตกรรม
ที่เหมาะสม การทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ 

 

DEN6230 คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยทางทันตกรรม  1(1-0-2) 
 (Patient Safety in Dentistry)  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

มาตรฐานดานความปลอดภัยทางทันตกรรมสําหรับผูปุวย แนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การใหบริการทางทันตกรรม การสื่อสารเพื่อการรับรูและความเขาใจ การใหการรักษาอยางปลอดภัย การควบคุมการติดเช้ือ
ตามมาตรฐาน การบันทึกขอมูลสําคัญครบถวน การจัดการความเสี่ยง 
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DEN2231 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1   (Learning by Activity I)  1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนิสิต เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตในการ
เป็นสวนหนึ่งของสังคม การสรางสัมพันธภาพกับคนในสังคม ทํางานเป็นทีมสหวิชาชีพ  การมีสวนรวมกิจกรรมในสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

 
DEN5232 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (Learning by Activity II)   1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนิสิต เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการเตรียมตนเองในการศึกษา และการดําเนินชีวิต การปรับตัว การควบคุมตนเองในการศึกษา 
และการดําเนินชีวิต การมีวินัยในตนเอง การสรางสัมพันธภาพ การทํางานเป็นทีม ตลอดจนการมีสวนรวมในสังคม 

 
DEN4233 ประมวลความรู้ระดับวิชาชีพ 1   N/C(3-0-0) 
 (Comprehensive Professional Evaluation I)  
 วิชาบังคับก่อน :  สอบผานทุกรายวิชาของหลักสูตรตั้งแตชั้นปีท่ี 1 ถึงช้ันปีท่ี 3   

สรุปองค์ความรูและสาระสําคัญของสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบขึ้ นทะเบียนเป็น   ผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน โดยนิสิตจะตองสอบผานจึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอ
สอบขึ้นทะเบียนเป็นผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน โดยมีผลการเรียนเป็น
การใหเกรดที่ไมมีคาระดับคะแนน คือ S หรือ U 

 
DEN6234 ประมวลความรู้ระดับวิชาชีพ 2   N/C(3-0-0) 
 (Comprehensive Professional Evaluation II)  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN4233 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ 1 และสอบผานทุกรายวิชาของหลักสูตรตั้งแต

ช้ันปีท่ี 4 ถึงช้ันปีท่ี 6   
สรุปองค์ความรูและสาระสําคัญของสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบขึ้นทะเบียนเป็น    ผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาการคลินิกทันตกรรม โดยนิสิตจะตองสอบผานจึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสําเร็จการศึกษา และ
ไดรับอนุญาตใหสมัครสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาการคลินิกทันตกรรม โดยมีผลการเรียนเป็นการ
ใหเกรดที่ไมมีคาระดับคะแนน คือ S หรือ U 

 

 (2.3) กลุ่มวิชาชีพ            119 หน่วยกิต 
 วิชาชีพบังคับ     118 หน่วยกิต 

DEN2301 ทันตกายวิภาคศาสตร์   (Dental Anatomy)   3(2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ชนิดรูปรางลักษณะ หนาที่ของฟันแทและฟันน้ํานม วิธีการเรียกช่ือและการใชสัญลักษณ์        ความ
เหมือนและความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของฟัน ระยะเวลาในการงอกเขาสูชองปากของฟันแทและฟันน้ํานมระยะเวลาใน
การหลุดออกของฟันน้ํานม ความสัมพันธ์ของฟันแตละซี่ตอเนื้อเยื่อและอวัยวะที่อยูรอบตัวฟันและภายในโพรงฟัน หนาที่ของ
เซลล์ในโพรงฟันและบริเวณรอบรากฟัน ฝึกปฏิบัติการวาดตามแบบฟันตัวอยางและใชเครื่องมือในการตกแตงขี้ผึ้งใหถูกตอง
ตามลักษณะรูปรางสัณฐาน และกายวิภาคของฟันแทหนาและหลัง การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 
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DEN2302  จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก   (Oral Histology)   2(1-3-3) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์  

โครงสราง องค์ประกอบและหนาท่ีของเซลล์ สวนประกอบของฟัน เยื่อเมือกชองปาก อวัยวะขางเคียง การ
เจริญพัฒนาการของชองปากและฟันน้ํานม ฟันแท การเคลื่อนที่ของฟันทางกายภาพ การขึ้นและการหลุดของฟัน  การเตรียม
ช้ินเนื้อเพ่ือการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 
 
DEN2303 ชีววิทยาช่องปาก   (Oral Biology)     2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

พื้นฐานทางชีววิทยาในชองปาก ฟัน กระดูกขากรรไกร ตอมน้ําลาย และเนื้อเยื่อตางๆ ในชองปาก ใน

สภาวะปกติและในสภาวะที่มีพยาธิสภาพ ชนิดและบทบาทจุลินทรีย์ประจําถิ่นในชองปาก การเกิดคราบจุลินทรีย์และการกอ

โรคที่เกี่ยวของกับฟันและอวัยวะปริทันต์รวมถึงโรคทั่วกาย การติดเช้ือที่ทําใหเกิดรอยโรคในชองปาก  ระบบภูมิคุมกั นที่มี

บทบาทปูองกันการติดเชื้อในชองปาก กลไกการออกฤทธ์ิของยาตานจุลชีพ วิธีการทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ การปูองกัน

การติดเช้ือโดยเฉพาะที่เกี่ยวของทางทันตกรรม 

DEN2304 ทันตพยาธิวิทยา (Oral Pathology)   3(2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN2211 พยาธิวิทยา  

ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของโครงสรางอวัยวะของชองปาก และอวัยวะขางเคียง อันตรายและผล
จากการไดรับสารเคมีและปัจจัยทางกายภาพของชองปาก ความเสื่อมของฟัน การติดเช้ือในชองปาก ถุงน้ําในชองปาก ความ
ผิดปกติของเยื่อเมือกในชองปากและผิวหนัง กระดูกและขอตอขากรรไกร ตอมน้ําลาย และอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเนื้อ
งอกหรือมะเร็งท้ังชนิดที่กําเนิดจากอวัยวะของฟันและจากอวัยวะอื่นๆ ในชองปากและเกิดขึ้นภายหลัง การทดลองที่สอดคลอง
กับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 
DEN2305 วิทยาการโรคฟันผุ   (Cariology)     2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ความรูพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับโรคฟันผุ ทฤษฎีการเกิดโรค กลไกการทํางานของอวัยวะในชองปาก 
กระบวนการเกิดคราบจุลินทรีย์ กระบวนการสลายและการสะสมกลับของแรธาตุของเนื้อเยื่อแข็งในชองปาก วิทยาการระบาด
ของโรคฟันผุ ลักษณะรอยโรคฟันผุระดับคลินิกจุลกายวิภาค มาตรการควบคุมและปูองกันโรคฟันผุ ฟลูออไรด์กับโรคฟันผุ  

 
DEN3306  การสบฟันพื้นฐาน   (Basic Occlusion)    1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

แนวคิดการสบฟันในปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของขากรรไกร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยว กลไกการ
บดเคี้ยวและวงเคี้ยวการพูดและการกลืน กลอุปกรณ์สบฟัน และการวิเคราะห์การสบฟัน  

 
DEN4307  ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว  2(2-0-4) 
 (Temporomandibular and Oro-facial Muscle Disorders)  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3306 การสบฟันพ้ืนฐาน   

วิทยาการระบาดของความผิดปกติในการทําหนาที่ของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะของความผิดปกติการ
วินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษาเพื่อการแกไขความผิดปกติดวยการใชเฝือกสบฟันและวิธีการอื่นๆ  
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DEN3308 เวชศาสตร์ช่องปาก 1   (Oral Medicine I)   2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

หลักการในการตรวจและใหคําวินิจฉัยโรคในชองปาก การซักประวัติผูปุวย การตรวจทางคลินิก อาการและ
อาการแสดง วิธีการตรวจเพิ่มเติม การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลผูปุวยในกรณีฉุกเฉิน และความสัมพันธ์ระหวางการใหการรักษา
ทางทันตกรรมกับเวชกรรม การสงปรึกษาแพทย์ การบันทึกบัตร การวางแผนการรักษา และการสงตอการรักษาทางทันตกรรม 

 

DEN3309 เวชศาสตร์ช่องปาก 2   (Oral Medicine II)   1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3308 เวชศาสตร์ชองปาก 1  

ความสัมพันธ์ระหวางลักษณะทางคลินิกกับโครงสรางทางกายวิภาคและจุลวิภาคของเยื่อเมือกปกติและเยื่อ
เมือกที่ผิดปกติ ลักษณะทางคลินิกและลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรคของเยื่อเมือกชองปากและอวัยวะที่เกี่ยวของชนิด
ตางๆ ความเจ็บปวดบริเวณใบหนาและชองปาก รอยโรคกอนมะเร็งและรอยโรคมะเร็ง รอยโรคในชองปากที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ติดเช้ือเอชไอวี อาการแสดงในชองปากที่เกี่ยวเนื่องกับปฏิกิริยาของยา การใหคําวินิจฉัยและคําวินิจฉัยแยกโรค รวมทั้งการ
รักษาและการพยากรณ์โรคหรือความผิดปกติ  

 

DEN3310 รังสีวิทยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1   2(2-0-4) 
 (Oral and Maxillofacial Radiology I)  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

พื้นฐานทางรังสีฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ รังสีชีววิทยาและการปูองกันอันตรายจากรังสีเอกซ์ กระบวนการสราง
ภาพรังสีในระบบฟิล์มและระบบดิจิทัล การถายภาพรังสีในและนอกชองปากรวมทั้งลักษณะทางกายวิภาคปกติในภาพรังสี การ
ประกันคุณภาพในงานรังสีวิทยาและการควบคุมการติดเช้ือในคลินิกรังสีวิทยา การระบุตําแหนงโดยใชภาพรังสี การถายภาพ
รังสีของฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหนาข้ันสูง รังสีวิทยาในงานนิติทันตวิทยา ความผิดปกติของฟันชนิดตางๆ หลักการสงถาย
และแปลภาพรังสีของฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหนา รังสีวิทยาของโรคฟันผุและโรครอบปลายรากฟัน โรคปริทันต์ โรคของ
โพรงอากาศรอบจมูก 

 

DEN3311 รังสีวิทยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2 (Oral and Maxillofacial Radiology II) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3310 รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1  

หลักการสงถายและแปลภาพรังสีของความผิดปกติของขอตอขมับขากรรไกร ความผิดปกติของตอมน้ําลาย
และเงาทึบรังสีในเนื้อเยื่อออน การติดเชื้อและการอักเสบของกระดูกขากรรไกร การบาดเจ็บที่เกิดกับฟันกระดูกขากรรไกรและ
ใบหนา ถุงน้ําของกระดูกขากรรไกร เนื้องอกชนิดไมรายแรงและรายแรงของกระดูกขากรรไกร โรคตางๆที่ปรากฏในกระดูก
ขากรรไกร การพัฒนาท่ีผิดปกติของขากรรไกรและใบหนา และโรคทางระบบที่ปรากฏในกระดูกขากรรไกรและใบหนา 

 

DEN3312 ทันตกรรมหัตถการ 1   (Operative Dentistry I)   2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ความรูพื้นฐานตางๆ ของงานทางดานทันตกรรมหัตถการ คํานิยามและความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวของ 
หลักเกณฑ์สําหรับพิจารณาตรวจจําแนกรอยโรคฟันผุ หลักการและวิธีการกรอแตงโพรงฟันเพื่อการบูรณะโดยการอุดฟัน
ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือหลักที่เกี่ยวของกับการอุดฟัน คุณสมบัติดานตางๆ ของวัสดุบูรณะอมัลกัม การใชอมัลกัมเพื่อ
บูรณะในโพรงฟันชนิดตางๆ มีความรูพื้นฐานในการบูรณะฟันโดยตรงดวยวัสดุบูรณะชนิดสีเหมือนฟันในโพรงฟันชนิดตางๆ 
คุณสมบัติและวิธีการบูรณะฟันดวยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดเรซินคอมโพสิต   การใชระบบสารยึดติดสําหรับการบูรณะฟัน
โดยตรงกับวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต ตลอดจนการจัดการกับรอยโรคบริเวณคอฟันท่ีไมใชสาเหตุจากฟันผุ และการประยุกต์ใช
ความรูดานระบบบดเคี้ยวกับการทํางานทางดานทันตกรรมหัตถการ 
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DEN3313 ทันตกรรมหัตถการ 2    (Operative Dentistry II)    2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3312 ทันตกรรมหัตถการ 1  

คุณสมบัติและการใชงานกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ และเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ วัสดุรอง
พื้นโพรงฟันชนิดตางๆ การใชเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการควบคุมความชื้นและการใชแผนยางกันน้ําลายในงานทันตกรรม
หัตถการ การจัดการรอยโรคฟันผุที่มีความรุนแรงตางกัน การวางแผนการใหการรักษาในผูปุวยที่มีความซับซอน และปัจจัยทาง
ชีวภาพที่สงผลตอการบูรณะฟันหลักการของ minimil intesvention การบูรณะฟันเพื่อความสวยงามดวยวัสดุสีเหมือนฟัน
ชนิดตางๆ การบูรณะปิดชองวางในฟันหนา การทําวีเนียร์และการเลือกสีฟัน     การฟอกสีฟัน การทําไมโครอเบรชันของ
เคลือบฟัน การบูรณะฟันท่ีมีความซับซอนมากขึ้นในกรณีที่มีเนื้อฟันถูกทําลายไปมาก การบูรณะฟันโดยใชช้ินอุดฝังช้ินอุดครอบ
และความลมเหลวในการบูรณะฟัน 

 
DEN3314 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 (Operative Dentistry Laboratory I) 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ฝึกปฏิบัติการใชอุปกรณ์ทางทันตกรรมบูรณะและเครื่องมือชนิดตางๆ และวิธีการใชงาน รวมถึงการดูแล
รักษาเครื่องมือ ฝึกปฏิบัติการเตรียมโพรงฟันแบบตางๆ ในฟันปูนพลาสเตอร์และฟันพลาสติกเพื่อการบูรณะ    การอุด การ
ตกแตง ตลอดจนการขัดแตงวัสดุอมัลกัม รวมถึงการใชสารรองพื้นโพรงฟันท่ีถูกตอง 

 
DEN3315  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 (Operative Dentistry Laboratory II) 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3314  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1  

ฝึกปฏิบัติการเตรียมโพรงฟันแบบตางๆ ในฟันพลาสติกและฟันแท เพื่อการบูรณะ การอุด         การ
ตกแตง และการขัดแตงดวยวัสดุสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิตและกลาสไอโอโนเมอร์ได 
 
DEN3316  ปริทันตวิทยา 1 (Periodontics I)      1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

อวัยวะปริทันต์ในภาวะปกติและภาวะเบี่ยงเบน แผนคราบจุลินทรีย์และหินน้ําลาย เช้ือจุลชีพสําคัญที่เป็น
สาเหตุของโรคปริทันต์ พยาธิภูมิคุมกันในโรคปริทันต์ การจําแนกชนิดของรองลึกปริทันต์ และลักษณะการทําลายกระดูก
รองรับฟัน ปัจจัยสงเสริมที่ทําใหเกิดโรคปริทันต์ ปัจจัยเสี่ยงของโรคปริทันต์ บทบาทของระบบบดเคี้ยวที่มีตอโรคปริทันต์ 
ทบทวนระบาดวิทยาของโรคปริทันต์ และดัชนีท่ีใชในทางปริทันตวิทยา 

 
DEN3317 ปริทันตวิทยา 2 (Periodontics II)  2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3316 ปริทันตวิทยา 1  

การจําแนกชนิดของโรคปริทันต์ การตรวจวินิจฉัยทางปริทันต์ ลักษณะทางภาพรังสีของโรคปริทันต์ การ
พยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผนการรักษาทางปริทันต์ หลักการรักษาและปูองกันโรคปริทันต์โดยวิธีทางกล ไดแกการขูดหิน
น้ําลายและเกลารากฟัน และการใชยาและสารเคมี ตลอดจนการใหทันตสุขศึกษาแกผูปุวยเพื่อควบคุมแผนคราบจุลินทรีย์ ชนิด
และหลักการใชเครื่องมือพ้ืนฐานทางปริทันต์ การลับเครื่องมือท่ีใชขูดหินน้ําลายและเกลารากฟัน เครื่องขูดหินน้ําลายอุลตราโซ
นิค การรักษาทางปริทันต์รวมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอื่นๆ เครื่องมือยึดฟันในการรักษาทางปริทันต์ อิทธิพลของการ
สูบบุหรี่และภาวะเบาหวานที่สงผลตอโรคปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์ที่มีโรคทางระบบรวมดวย การกรอแกไขการบาดเจ็บ
เหตุสบฟัน โรคปริทันต์อักเสบรุกราน โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบเนื้อตายเฉียบพลัน การรักษาเรงดวนทางปริทันต์ 
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DEN4318 ปริทันตวิทยา 3 (Periodontics III)    1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3317 ปริทันตวิทยา 2  

หลักการและเหตุผลของการรักษาระยะแกไขสภาพ การหายของแผลที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษาทางปริ
ทันต์ดวยวิธีตางๆ การผาตัดโดยวิธีศัลยกรรมไฟฟูาและเลเซอร์ การทําศัลยกรรมปริทันต์ดวยวิธีตางๆ การลดความลึกของรอง
ลึกปริทันต์ การทําใหเกิดการยึดเกาะใหมของอวัยวะปริทันต์ การทําใหเกิดการงอกใหมของอวัยวะ  ปริทันต์ การแกไขความ
วิการของกระดูก การจัดการกับรอยโรคบริเวณชองแยกรากฟัน ลักษณะเนื้อเยื่อปริทันต์รอบรากเทียมและความรูพื้นฐานใน
การรักษาโรคที่เกิดกับอวัยวะรอบรากเทียม และการดูแลรักษาเพื่อคงสภาพปริทันต์หลังจากท่ีไดรับการรักษาแลว 

 
DEN3319 ฝึกปฏิบัติการปริทันตวิทยา   (Periodontal Laboratory)   1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3316 ปริทันตวิทยา 1  

ฝึกปฏิบัติการซักประวัติผูปุวย ตรวจภายในชองปาก บันทึกบัตรผูปุวยปริทันต์ การใชดัชนีช้ีวัดทางปริทันต
วิทยา การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโรคปริทันต์เบื้องตน ฝึกแนะนําการแปรงฟันและใชอุปกรณ์เสริมการทําความสะอาด
บริเวณซอกฟัน ฝึกปฏิบัติการใชเครื่องมือตรวจหาหินน้ําลายเหนือเหงือกและใตเหงือก ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟัน
ในหุนจําลอง ฝึกปฏิบัติการลับเครื่องมือปริทันต์ชนิดตางๆ รวมทั้งดูแลรักษาเครื่องมือทางปริทันต์ 

 
DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1   (Endodontics I)   1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

วิวัฒนาการของวิทยาการเอ็นโดดอนต์ รูปรางลักษณะของโพรงเนื้อเยื่อในฟันแตละซี่ หนาที่ของเนื้อเยื่อใน
ฟัน ความสัมพันธ์ระหวางเนื้อเยื่อในฟันกับการรักษาคลองรากฟันสาเหตุและการปูองกันการอักเสบ      การตายและการเสื่อม
ของเนื้อเยื่อในฟัน อาการที่ตรวจพบทางคลินิกของโรคตางๆ ของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายราก จุลชีววิทยาใน
วิทยาการเอ็นโดดอนต์ กระบวนการตรวจพิเคราะห์โรค การวินิจฉัย การเลือกผูปุวยและการวางแผนการรักษาผูปุวย รวมทั้ง
โรคทางระบบท่ีอาจสงผลตอการรักษาคลองรากฟัน การถายภาพรังสีประกอบการรักษาคลองรากฟัน 

 
DEN4321 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2   (Endodontics II)     2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1  

กระบวนการรักษาครองรากฟัน เครื่องมือท่ีใชในการรักษาทางเอ็นโดดอนต์ หลักการและวิธีการเปิดทางเขา
สูโพรงเนื้อเยื่อในฟัน การบูรณะฟันช่ัวคราวใหแนบสนิทบนตัวฟัน การลองกัตตาเปอร์ชาแทงเอกและการอุดคลองรากฟัน 
แนวคิดในการบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟันแลว การบําบัดรักษาฉุกเฉิน เภสัชวิทยาของยาที่ใชในผูปุวยรักษาครองรากฟัน 
การประเมินความสําเร็จและลมเหลวของการรักษาคลองรากฟัน การพิจารณาการรักษาคลองรากฟันซ้ํา การทําศัลยกรรมเอ็น
โดดอนต์ การสูญละลายของรากฟัน การรักษาฟันที่มีชีวิตและฟันตายที่มีปลายรากเปิด   การรักษาแบบฟ้ืนฟูสภาวะเนื้อเยื่อใน
การรักษาฟันที่ไดรับอุบัติเหตุ การฟอกสีฟันท่ีไมมีชีวิต การรักษาฟันที่มีโรค      ปริทันต์อักเสบรวมดวย และเทคโนโลยีใหมเพื่อ
การรักษาคลองรากฟัน  
 
DEN4322 ฝึกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์   (Endodontic Laboratory)  1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนด์ 1  

ฝึกปฏิบัติการในแบบจําลอง การรักษาคลองรากฟันในฟันมนุษย์ที่ถูกถอนหรือฟันจําลอง เริ่มตั้งแตการ
ถายภาพรังสี การเปิดทางเขาสูโพรงเนื้อเยื่อฟัน การวดัความยาวรากฟัน การเตรียมคลองรากฟัน การลางคลองรากฟัน การใส
ยาในคลองรากฟัน การอุดชั่วคราว และการอุดคลองรากฟันโดยใชเทคนิคแลทเทอรัลคอมแพคช่ัน    การใสแผนยางกันนํ้าลาย 
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DEN3323 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1   (Oral Surgery I)   2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

หลักพ้ืนฐานของการทําศัลยกรรมชองปาก การประเมินผูปุวยโดยการตรวจทางคลนิิกและภาพถายรังสี การ
ใชเครื่องมือและหลักทางกลศาสตร์ของเครื่องมือศัลยกรรมชองปากชนิดตางๆ การตอบสนองของรางกายตอการบาดเจ็บชนิด
ตางๆ ของบาดแผล การหายของบาดแผล ภาวะเลือดออกและช็อค เภสัชวิทยาทางทันตกรรม การทําใหปราศจากเช้ือทาง
ศัลยกรรม การประเมินผูปุวยและขอบงช้ีสําหรับการถอนฟัน หลักการและเทคนิคการถอนฟันอยางงาย การถอนฟันที่มีความ
ยุงยากซับซอน การปูองกันและแกไขอาการแทรกซอนจากการถอนฟัน การดูแลผูปุวยภายหลังการถอนฟัน วัสดุและเทคนิคใน
การเย็บแผล 

 
DEN3324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2    (Oral Surgery II)  2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3323 ศัลยศาสตร์ชองปาก 1  

หลักการและเทคนิควิธีการผาฟันคุดและฟันฝัง การดูแลผูปุวยกอนและหลังผาตัด การปูองกันและแกไข
ภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหวางและหลังทําศัลยกรรม หลักการตรวจวินิจฉัยปัญหาการติดเช้ือในชองปากและใบหนา 
อธิบายหลักการตรวจวินิจฉัย และจัดการปัญหาเกี่ยวกับภาวะโพรงอาการแม฿กซิลลาอักเสบที่เกี่ยวของ  กับฟัน เรียนรูและ
สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผูปุวยที่มีโรคทางระบบไดอยางเหมาะสมถูกตอง เรียนรูการจั ดการแกไขภาวะ
ฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม ภาวะเลือดออก ภาวะเจ็บแนนหนาอก ภาวะหมดสติ ภาวะช็อค ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น และ
การแพยา  
 
DEN4325  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 (Oral Surgery III)   1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3324 ศัลยศาสตร์ชองปาก 2  

การตรวจวินิจฉัยและการจัดการปัญหาเกี่ยวกับบาดแผลในชองปากและบริเวณใบหนา โรคที่เกี่ยวของกับ
ถุงน้ําในกระดูกขากรรไกรที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากฟัน เนื้องอกชนิดไมรายแรงและรายแรงในชองปากและใบหนา การ
ทําศัลยกรรมกอนการใสฟันและการทําศัลยกรรมปลายรากฟัน การประเมินและดูแลรักษาผูปุวยท่ีไดรับบาดเจ็บบริเวณกระดูก
ขากรรไกรและใบหนา หลักการทางศัลยกรรมเพื่อการปลูกถายฟัน การผาตัดรักษาผูปุวยมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร 
ใบหนาขอตอขากรรไกร และผูปุวยปากแหวงเพดานโหว หลักการใชเลเซอร์ในทางทันตกรรม 

 
DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล   (Hospital Dentistry)    1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม ี  

การตรวจวินิจฉัย รวบรวมขอมูลและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชองปากของผูปุวยที่รับการรักษาใน
โรงพยาบาล การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผูปุวยในโรงพยาบาล สารระงับความรูสึก ยาดมสลบ ขั้นตอนการดม
ยาสลบ ศึกษาวิธีการอานเวชระเบียน บันทึกการรักษา การปรึกษา การสงตอ และทักษะพื้นฐานที่ใชในโรงพยาบาล 

 
DEN4327 ภาวะเวชศาสตร์ฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม (Medical Emergency in Dental Clinic)  1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม ี  

ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร ในคลินิกทันตกรรมที่พบบอย ภาวะหมดสติ การหายใจลําบาก  การ
เปลี่ยนแปลงของการมีสติ ภาวะเจ็บอก ภาวะชัก การไดรับยาเกินขนาดและการแพยา โดยศึกษาถึงสาเหตุอาการการวินิจฉัย
แยกโรคและการแกไข หลักการกูฟนคืนชีพเบื้องตน หลักการปูองกัน และการเตรียมการสําหรับภาวะ ฉุกเฉินทางอายุรศาสตร
ในคลินิกทันตกรรม การใชชุดเครื่องมืออุปกรณและยาสําหรับภาวะฉุกเฉิน 
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DEN4328 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  (Rational Drug Uses)  1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

การใชยาอยางสมเหตุผลตามนโยบายแหงชาติดานยา ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ    การสืบค
นขอมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาความนาเช่ือถือของขอมูล การพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผูปวย
ระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ การใชยาของผูปวย 

 

DEN3329 ฟันเทียมทั้งปาก 1  (Complete Denture I)   1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับฟันเทียมทั้งปาก ไดแก นิยามศัพท์ทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่เกี่ยวของกับฟันเทียมทั้ง
ปาก กายวิภาคศาสตร์ของใบหนาและอวัยวะภายในชองปาก ขั้นตอนการสรางฟันเทียมทั้งปากและ       ความสําคัญ การพิมพ์
ปากข้ันตนและการสรางแบบจําลองศึกษา ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล รอยพิมพ์ข้ันสุดทาย   การลอมขอบช้ินหลอหลัก สวนก้ัน
ดานทายฟันเทียม แผนฐานช่ัวคราวและแทนกัด 

 

DEN3330 ฟันเทียมทั้งปาก 2  (Complete Denture II)   1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3329 ฟันเทียมทั้งปาก 1  

ทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสรางฟันเทียมทั้งปากไดแก ความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและลางและการ
เคลื่อนที่ของขากรรไกร การลองแทนกัด การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและลาง และการบันทึกดวยเครื่องเฟซโบว์ 
กลอุปกรณ์ขากรรไกรจําลองและการใชงาน การเลือกซี่ฟันเทียมการสบฟันและการเรียงฟัน     การแตงขี้ผึ้งเหงือกเทียม การ
ลองฟันเทียมขี้ผึ้งลอง กระบวนการสรางฐานฟันเทียม การติดตั้งซ้ําและการเลือกกรอ การขัดเรียบและการขัดมัน การซอม การ
เสริม และการเปลี่ยนฐานฟันเทียม  

 

DEN4331 ฟันเทียมทั้งปาก 3  (Complete Denture III) 2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3330 ฟันเทียมทั้งปาก 2   

หลักการตรวจ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาในการสรางฟันเทียมทั้งปาก การเตรียม     ชองปาก
กอนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ การสรางฟันเทียมทั้งปาก การใหคําแนะนําผูปุวยหลังใสฟันเทียม ปัญหาและการแกไข
ภายหลังการใสฟันเทียมทั้งปาก 
 

DEN3332 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1   (Complete Denture Laboratory I) 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ปากข้ันตนในชองปากท่ีมีฟันธรรมชาติและการสรางแบบจําลองศึกษา การสราง
ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การสรางแผนฐานช่ัวคราว และสวนก้ันดานทายฟันเทียมและการสรางแทนกัด 

 

DEN3333 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2   (Complete Denture Laboratory II) 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3332 ฝึกปฏิบตัิการฟันเทียมทั้งปาก 1   

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเรียงฟัน การแตงขี้ผึ้งเหงือกเทียม การสรางฐานฟันเทียม การปรับการสบฟันการขัด
เรียบและการขัดมัน และการซอมแซมฟันเทียม 

 

DEN3334 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 (Removable Prosthodontics I) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม ี  

ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของฟันเทียมบางสวนถอดไดทั้งชนิดช่ัวคราวและถาวร การจําแนกประเภทขากรรไกรที่
สูญเสียฟันธรรมชาติบางสวน รอยพิมพ์เบื้องตนของขากรรไกรที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปบางสวน เครื่องสํารวจความขนาน
และวิธีใช สวนประกอบของฟันเทียมบางสวนถอดได ฟันเทียมบางสวนช่ัวคราวฐานอะคริลิก  และการซอมแซม 
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DEN3335 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2   (Removable Prosthodontics II) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3334 ฟันเทยีมบางสวนถอดได 1  

การตรวจผูปุวย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาผูปุวยที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปบางสวน การ
เคลื่อนไหวฟันเทียมบางสวนถอดได และหลักการออกแบบ การกรอแตงฟันหลักสําหรับฟันเทียมบางสวนถอดได การบันทึก
ความสัมพันธ์ของขากรรไกรสําหรับฟันเทียมบางสวนถอดได วิธีการเขียนใบสั่งงาน การลองโครงโลหะ การเลือกและการเรียงซี่
ฟันเทียม กระบวนการสรางฟันเทียม การใสฟันเทียมและคําแนะนําผูปุวย คําบนของผูปุวยและการแกไขฟันทียม การซอมแซม
ฟันเทียมบางสวนถอดได 

 

DEN3336 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1   1(0-3-1) 
 (Removable Prosthodontic Laboratory I)  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางฟันเทียมบางสวนถอดไดฐานอะคริลิกชนิดมีลวดดัด และฟันเทียมบางสวนถอด
ไดฐานอะคริลิกชนิดใสทันที 
 

DEN3337  ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2    1(0-3-1) 
 (Removable Prosthodontic Laboratory II)  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3336 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางสวนถอดได 1   

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการซอมฟันเทียมบางสวนถอดไดฐานอะคริลิก การออกแบบฟันเทียมบางสวน   ถอดได 
และการกรอแตงแนวนํา เคารูป และแองพักบนฟันหลักเพื่อรองรับฟันเทียมบางสวนถอดได 
 

DEN4338 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1   (Fixed Prosthodontics I)  1(1-0-2)  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ทฤษฏีขั้นพื้นฐานของการบูรณะฟันดวยครอบฟันและฟันเทียมบางสวนชนิดติดแนน คํานิยามและ
ความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวของ การตรวจสภาพชองปากกอนการสรางครอบฟันและฟันเทียมบางสวนชนิดติดแนน  ชนิดการ
ออกแบบวิธีกรอฟัน การบูรณะฟันท่ีรักษาคลองรากฟันแลว การเลือกใชวัสดุในการทําครอบฟัน และฟันเทียมบางสวนชนิดติด
แนนช่ัวคราว การจัดการเหงือก การแยกเหงือกกอนการพิมพ์ปาก 

 

DEN4339 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2   (Fixed Prosthodontics II)  1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4338 ฟันเทียมชนิดติดแนน 1  

ปัจจัยทางชีวภาพ และสภาวะปริทันต์ที่เกี่ยวของกับงานครอบฟัน และฟันเทียมบางสวนชนิดติดแนน การ
บูรณะดวยฟันเทียมบางสวนชนิดติดแนนรูปแบบตางๆ ระบบบดเคี้ยวในฟันเทียมติดแนน ความสวยงามในงานฟันเทียมติดแนน 
การออกแบบครอบฟัน การเลือกใชทันตวัสดุตางๆ ในการสรางครอบฟัน และฟันเทียมบางสวนชนิดติดแนน 

 

DEN5340  ฟันเทียมชนิดติดแน่น 3  (Fixed Prosthodontics III)  1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4339 ฟันเทียมชนิดติดแนน 2   

วัสดุพิมพ์ปากในงานครอบฟัน และฟันเทียมบางสวนชนิดติดแนน การบันทึกความสัมพันธ์ระหวาง
ขากรรไกรบนและลาง การเลือกใชวัสดุที่ใชในการบันทึกการสบฟัน การเลือกใชกลอุปกรณ์จําลองขากรรไกร การเทแบบจําลอง 
การสื่อสารระหวางทันตแพทย์และชางทันตกรรม การแตงข้ีผึ้ง การหลอแบบโลหะ และเซรามิก       ความลมเหลวของครอบ
ฟัน เดือยฟัน และฟันเทียมบางสวนชนิดติดแนน 
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DEN4341 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1  (Fixed Prosthodontics Laboratory I) 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ฝึกปฏิบัติการกรอแตงฟันหลักสําหรับครอบฟันบนฟันเดนโตฟอร์ม การทําครอบฟันช่ัวคราวบนแบบจําลอง
ศึกษา การทําครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนและฟันเทียมชนิดติดแนนโดยวิธีออมบนแบบจําลอง        ทํากระสวนขี้ผึ้งเดือย
ฟันโดยวิธีตรงในฟันรากเดียวท่ีรักษาคลองรากแลว โดยฝึกปฏิบัติบนแบบจําลองฟันพลาสติกและฟันธรรมชาติ 

 

DEN4342 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2  (Fixed Prosthodontics Laboratory II) 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4341 ฝึกปฏิบตัิการฟันเทียมชนิดติดแนน 1  

ฝึกปฏิบัติการทําครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนและฟันเทียมชนิดติดแนนโดยวิธีออมบนแบบจําลอง ทํา
กระสวนขี้ผึ้งเดือยฟันโดยวิธีตรงในฟันรากเดียวที่รักษาคลองรากแล ว โดยฝึกปฏิบัติบนแบบจําลองฟันพลาสติกและฟัน
ธรรมชาติ 

 

DEN5343 วิทยาการทันตกรรมประดิษฐ์   (Current Concepts in Prosthodontics) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม ี  

ทฤษฎีทางทันตกรรมประดิษฐ์ท่ีเกี่ยวของกับความสวยงามในทางทันตกรรม ฟันเทียมครอมราก   ฟันเทียม
ทั้งปากใสทันที ฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียมเดี่ยวฐานโลหะ รอยพิมพ์ขณะใชงาน ความลมเหลวและการแกปัญหาของฟันเทียม
บางสวนถอดไดและฟันเทียมทั้งปาก สิ่งประดิษฐ์ใบหนาขากรรไกร ครอบฟันรองรับฟันเทียมบางสวนถอดได สลักยึดฟันเทียม
ถอดไดที่รองรับดวยสิ่งปลูกฝัง และการฟื้นฟูสภาพชองปาก 

 

DEN5344 ทันตกรรมรากเทียม  (Dental Implantology)   1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทันตกรรมรากเทียมขั้นตอนการทําฟันเทียมบนรากเทียมในผูปุวย ขอบงช้ี ขอควร
ระวัง ลักษณะทางกายวิภาคในชองปากท่ีเกี่ยวของ จุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกระดูกขากรรไกร ชนิดของฟันเทียม
บนรากเทียม การตรวจสภาพชองปาก ตรวจทางภาพถายรังสี การวางแผนการรักษา ขั้นตอนการทําทางศัลยกรรมและทางทัน
ตกรรมประดิษฐ์ การรักษาสภาพและการดูแลสุขภาพในชองปากภายหลังทํา การเกิดภาวะแทรกซอนและการจัดการ  ดูการ
สาธิตการฝังรากเทียมตามขั้นตอนทางศัลยกรรมและทางทันตกรรมประดิษฐ์บนแบบจําลอง  

 

DEN3345 ทันตกรรมจัดฟัน 1  (Orthodontics I)  1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ศึกษาลักษณะการเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศรีษะและใบหนา พัฒนาการของฟันและการ สบฟัน 
ประเภทความผิดปกติของการสบฟัน สาเหตุและปัจจัยที่สงเสริมใหเกิดความผิดปกติของการสบฟัน เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได 
ปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อและชนิดของการเคลื่อนฟัน การเคลื่อนฟันอยางงายในการรักษาทาง         ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรม
จัดฟันปูองกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันอยางงาย 

 

DEN4346 ทันตกรรมจัดฟัน 2  (Orthodontics II)   1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3345 ทันตกรรมจัดฟัน 1  

วิธีการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยผูปุวยทางทันตกรรมจัดฟัน การวิเคราะห์จําลองฟัน และภาพรังสีกะโหลก
ศีรษะดานขาง การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ศึกษาลักษณะเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแนน การแกไข
ผูปุวยซึ่งมีความผิดปกติของการสบฟัน รวมทั้งผูปุวยที่มีความผิดปกติของใบหนา ซึ่งรักษาดวยการจัดฟันรวมกับการผาตัด
กระดูกขากรรไกร การใชเครื่องมือคงสภาพฟันภายหลังการจัดฟันและการคืนกลับสูสภาพเดิม สาเหตุและการบําบัดรักษาโรค
ปากแหวงเพดานโหว    
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DEN3347 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน   (Orthodontic Laboratory)  1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ฝึกปฏิบัติการพิมพ์ปากและการทําแบบจําลองฟันเพื่อการศึกษา ฝึกพื้นฐานการดัดลวดในทาง      ทันตก
รรมจัดฟัน ออกแบบและทําเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันแบบถอดไดเบื้องตน เชน เครื่องมือเพื่อแกไขตําแหนงของฟันสบ
ครอมผิดปกติ เครื่องมือเพื่อใชเพิ่มเนื้อที่ในการเรียงตัวของฟันที่สูญเสียไป เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อปูองกันนิสัยลิ้น
ดุนฟัน 
 
DEN4348 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 1   (Pediatric Dentistry I)  1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

พัฒนาการของเด็กทางรางกาย อารมณ์ และสังคม พัฒนาการของฟันน้ํานมและฟันแท การจัดการ
พฤติกรรมเด็กขณะใหการรักษาทางทันตกรรมฟันผุในเด็กเล็ก การตรวจทางรางกาย การตรวจภายในชองปาก       การตรวจ
และแปลผลทางภาพถายรังสี การวินิจฉัยโรค การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟันผุและสภาวะของโรคฟันผุในเด็ก งานทันตก
รรมปูองกันในเด็ก การใหทันตสุขศึกษาเป็นรายบุคคล การแนะแนวการรับประทานอาหารเพื่อปูองกันฟันผุ การใชฟลูออไรด์ 
การเคลือบหลุมรองฟัน การใสแผนยางกันนํ้าลายในผูปุวยเด็ก 

 
DEN4349 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 2   (Pediatric Dentistry II)  1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4348 ทันตกรรมสําหรับเด็ก 1  

ขั้นตอนวิธีการใชยาชาเฉพาะที่และขอควรระวังภายหลังการฉีดยาชาในผูปุวยเด็ก วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอน
การบูรณะฟันน้ํานม การบูรณะฟันน้ํานมดวยครอบฟันโลหะไรสนิม การรักษาเนื้อเยื่อประสาทฟันน้ํานม     การรักษารากฟัน
น้ํานม การถอนฟันน้ํานม วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนที่ใชในการทําเครื่องมือกันฟันลมสําหรับผูปุวยเด็ก การจัดการเมื่อมี
ภยันตรายเกิดขึ้นกับฟันน้ํานม โรคปริทันต์ในเด็กและวัยรุน รอยโรคในชองปากท่ีพบในเด็กและแนวทางรักษา ขอท่ีควรคํานึงถึง
และขอควรระวังในการใหการรักษาทางทันตกรรมแกผูปุวยเด็กพิเศษ และผูปุวยที่มีโรคทางระบบ การวางแผนการรักษาทาง
ทันตกรรมในผูปุวยเด็ก 

 
DEN4350 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 1(0-3-1) 
 (Pediatric and Orthodontic Laboratory)  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

วิเคราะห์แบบจําลองฟันและภาพรังสี การวัดกะโหลกศีรษะดานขางเพื่อใชวางแผนการรักษาทาง  ทันตก
รรมจัดฟัน ฝึกปฏิบัติการใสแผนยางกันน้ําลายในผูปุวยเด็ก การบูรณะฟันดวยวัสดุอุดฟันอมัลกัม การบูรณะฟันดวยครอบฟัน
โลหะไรสนิม การรักษาเนื้อเยื่อประสาทฟันน้ํานม การรักษารากฟันน้ํานม การทําเครื่องมือกันฟันลมสําหรับผูปุวยเด็ก 

 
DEN2351 ระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข  (Health and Public Health System) 1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ระบบบริการสุขภาพและการสาธารณสุขของไทยและตางประเทศ ความสําคัญและบทบาทของงานทันต
สาธารณสุขในทุกระดับ หลักการระบบการพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุขไทย แนวคิดเวชปฏิบัติครอบครัวกับงานสาธารณสุข
และทันตสาธารณสุข การแพทย์ระบบปฐมภูมิ ตลอดจนเขาใจความเทาเทียมดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 
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DEN3352 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  (Oral Health Promotion) 2(2-0-4) 
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการสงเสริมสุขภาพและสุขภาพชองปาก ปรัชญาแนวคิดของการสงเสริม
สุขภาพและสุขภาพชองปาก กฎบัตรออตตาวา แนวทางการสรางเสริมสุขภาพชองปากแบบองค์รวม นโยบายและกลยุทธ์การ
สงเสริมสุขภาพ การวางแผนโครงการสงเสริมสุขภาพและสุขภาพชองปาก แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ความแตกฉานดานสุขภาพ แนวคิด หลักการการปูองกันโรคในชองปากทั้งระดับบุคคล การ
ประเมินผล และกระบวนการ รวมทั้งหลักการสรางภาคีและเครือขาย 
 
DEN3353 ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชมุชน 1   2(0-6-3) 
 (Oral Health Promotion Practice I)  
 วิชาบังคับก่อน : ไมมี  

ฝึกปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและสุขภาพชองปากในชุมชน งานสํารวจสุขภาพชองปากในกลุมเปูาหมาย
ตางๆ 
 
DEN6354 ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชมุชน 2  2(0-6-3) 
 (Oral Health Promotion Practice II)  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN3353 ฝึกปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน 1  

ฝกงานสงเสริมสุขภาพในชุมชน ทั้งในแงสุขภาพองครวมและสุขภาพชองปากในโรงพยาบาลชุมชน ระบบ
บริการสุขภาพในระดับตางๆ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและศูนยสุขภาพชุมชน 
รวมถึงบทบาทหนาที่ของทันตแพทยในการปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
DEN5355 ทันตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry)  1(1-0-2) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางดานจิตใจ เภสัชวิทยาและโภชนาการ
ในผูสูงอายุ การดูแลผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตัวเองไมได โรคทั่วกายในผูสูงอายุและการปูองกันการเกิดภาวะแทรกซอนในการรักษา
ทางทันตกรรม พยาธิสภาพ การรักษาและการปูองกันโรคในชองปากในผูสูงอายุ        การวางแผนการรักษาและขอควร
คํานึงถึงในการใหการรักษาทางทันตกรรม หลักการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพชองปากของผูสูงอายุแบบองค์รวม นําเสนอการวาง
แผนการรักษาผูปุวยในกรณีตัวอยาง 

 
DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 1 (Oral Diagnostic Clinic I) 2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3309 เวชศาสตร์ชองปาก 2 

  DEN3311 รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 
 

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิกตรวจ
พิเคราะห์ ฝึกการลงบันทึกบัตรและการใหคําวินิจฉัยโรคในชองปากที่ไมซับซอน คือไมมีฟันที่มีโรคของเนื้อเยื่อในและรอยโรค
ปลายราก การซักประวัติผูปุวย อาการนํา ประวัติความเจ็บปุวยในปัจจุบัน ประวัติทางการแพทย์ การตรวจภายนอกชองปาก
และการตรวจภายในชองปาก การลงบันทึกบัตร การฝึกถายภาพรังสีในชองปาก ลางฟิล์ม         แปลภาพรังสีและแกไข
ขอบกพรอง  
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DEN5357 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 2 (Oral Diagnostic Clinic II)  2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกตรวจพิเคราะห์ เพื่อฝึกการใหคําวินิจฉัยโรคในชองปากที่ซับซอน มีรอยโรคในชอง
ปาก มีฟันท่ีมีโรคของเนื้อเยื่อในฟัน หรือรอยโรคปลายรากการตรวจ การวินิจฉัยและการจัดการผูปุวยที่มีปัญหาความเจ็บปวด
ที่บริเวณชองปากและใบหนาท่ีเกิดจากกระดกูขากรรไกรและกลามเนื้อบดเคี้ยว ความผิดปกติที่ระบบประสาทไทรเจมินัล ภาวะ
ใชในงานนอกหนาที่ของขากรรไกร การเลือกใชเทคนิคการถายภาพรังสี เพื่อสํารวจบริเวณใบหนา ขากรรไกร และกะโหลก
ศีรษะ ฝึกถายภาพรังสีในและนอกชองปากและฝึกแปลภาพรังสี 
 
DEN4358 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ 1   (Prosthodontic Clinic I)  2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN3337 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางสวนถอดได 2  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิก   ทันตก
รรมประดิษฐ์ การพิมพ์ปาก การลงบันทึกประวัติ ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อใหการรักษาผูปุวยดวยการใสฟันเทียมบางสวนถอด
ไดฐานอะคริลิก และฟันเทียมบางสวนถอดไดฐานโลหะอยางงาย พรอมทั้งแกไขปัญหาจากการใสฟันเทียม ใหคําแนะนําผูปุวย
และติดตามผลการรักษา 

 
DEN5359 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ 2   (Prosthodontic Clinic II)  2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN3333 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2 

                       DEN4358 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1   
 

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อใหการรักษาผูปุวยดวยการใสฟันเทียมทั้งปาก และการใสฟันเทียมบางสวนถอด
ไดขยายฐานหรือฟันเทียมบางสวนถอดไดที่ซับซอน พรอมทั้งการแกไขปัญหาจากการใสฟันเทียม การใหคําแนะนําแกผูปุวย
และติดตามผลการรักษา 

 
DEN6360 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ 3   (Prosthodontic Clinic III)     2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN5359 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2   

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อใหการรักษาผูปุวยดวยการใสฟันเทียมชนิดถอดได การใหการรักษาฉุกเฉินทาง
ทันตกรรมประดิษฐ์ การแกไขปัญหาหลังจากใสฟันเทียม และการเรียกคืนผูปุวยภายหลังการรักษา รวมทั้งการเตรียมสภาพชอง
ปากผูปุวยกอนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

 
DEN5361 คลินิกฟนัเทียมติดแน่น 1 (Fixed Prosthodontic Clinic I)  2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN4342 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแนน 2  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อใหการรักษาผูปุวยดวยฟันเทียมชนิดติดแนน  
 

DEN6362 คลินิกฟนัเทียมติดแน่น 2   (Fixed Prosthodontic Clinic II) 2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN5361 คลินิกฟันเทียมติดแนน 1   

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อใหการรักษาผูปุวยดวยฟันเทียมชนิดติดแนน พรอมทั้งการแกไขปัญหาจากการ
ใสฟันเทียม การใหคําแนะนําแกผูปุวยและการติดตามผลการรักษา 
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DEN4363 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 1   (Oral Surgery Clinic I)  2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4325 ศัลยศาสตร์ชองปาก 3  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิกศัลยศาสตร์
ชองปาก ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อการประเมินสภาพผูปวุยกอนทําศัลยกรรมชองปาก การเลือกใชยาชาเฉพาะที่และการใหยา
ชาเฉพาะที่เพื่อการทําศัลยกรรมชองปาก อธิบายผูปุวยกอนการรักษาถึงแผนการรักษาและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น การ
ถอนฟันแบบไมซับซอน/อยางงาย การสั่งยาและดูแลผูปุวยหลังถอนฟัน 

  
DEN5364 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 2  (Oral Surgery Clinic II)  2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4363 คลินิกศัลยศาสตร์ชองปาก 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถอนฟันที่มีความยุงยากตองใชการผาตัดรวมดวย การผาตัดฟันคุดที่ไมซับซอน 
การจัดการผูปุวยติดเชื้อที่เป็นปัญหาซับซอนปานกลาง การใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนหลังการทําศัลยกรรมชองปาก การขอ
คําปรึกษาจากทันตแพทย์ตางสาขาหรือสงตอ 

 
DEN4365 คลินิกปริทันตวิทยา 1   (Periodontal Clinic I)   2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN3319 ฝึกปฏิบัติการปริทันตวิทยา  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิก    ปริทันต์ 
ฝึกถายรูปในชองปาก ตรวจ บันทึกประวัติ วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค และวางแผนการรักษาโรค ใหความรูและแนะนําการแปรง
ฟันและใชอุปกรณ์เสริมการทําความสะอาดซอกฟันแกผูปุวย ใหการรักษาโดยการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟันในผูปุวยโรค
เหงือกอักเสบระดับเริ่มตน ผูปุวยที่อยูในระยะคงสภาพหลังการรักษาโรคปริทันต์ 
 
DEN5366 คลินิกปริทันตวิทยา 2   (Periodontal Clinic II)    2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4365 คลินิกปริทันตวิทยา 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโรคปริทันต์ในการรักษาระยะเตรียมอนามัยชองปาก ตรวจบันทึกประวัติ วินิจฉัยโรค 
พยากรณ์โรค และวางแผนการรักษาโรค ใหความรูและแนะนําการแปรงฟันและใชอุปกรณ์เสริมการทําความสะอาดซอกฟันแก
ผูปวุย ใหการรักษาโดยการขูดหินน้ําลายและเกลารากฟันในผูปุวยโรคเหงือกอักเสบระดับเริ่มตน   ถึงเหงือกอักเสบระดับปาน
กลาง ผูปุวยโรคปริทันต์อักเสบระดับเริ่มตนและผูปุวยท่ีอยูในระยะคงสภาพหลังการรักษาโรคปริทันต์ 

 
DEN4367 คลินิกทนัตกรรมหัตถการ 1   (Operative Dentistry Clinic I)  2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN3315 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพรอมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อการ
ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาทางทันตกรรมบูรณะ การเตรียมโพรงฟันอยางงาย การใหการบําบัดรักษาและบูรณะรอยผุชนิด
ที่ไมซับซอนในผูปุวยจริงท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ใหการรักษาจนสมบูรณ์โดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษ์ 

 
DEN5368  คลินิกทนัตกรรมหัตถการ 2   (Operative Dentistry Clinic II) 2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน : DEN4367 คลินิกทันตกรรมหตัถการ 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาแบบองค์รวม และใหการบําบัด รักษา ใน
การบูรณะรอยผุที่มีการลุกลามปานกลางถึงโพรงฟันที่มีการลุกลามมากและมีความซับซอนในผูปุวยจริงที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบ ใหการรักษาจนสมบูรณ์โดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษ์ 
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DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1   (Endodontic Clinic I)   2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN4322 ฝึกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์   

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกรักษาคลองรากฟันโดยทําการตรวจวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟัน วางแผนการรักษา 
สื่อสารใหผูปุวยเขาใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา ใหการรักษาและพยากรณ์ผลการรักษา รักษาคลองรากฟันในฟัน
รากเดี่ยวรวมถึงการบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟันแลว ใหการบําบัดฉุกเฉินในรายที่มีอาการปวดหรือบวมกอนและ/
หรือภายหลังการรักษา 

 

DEN6370 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2   (Endodontic Clinic II)  2(0-6-3) 
 วิชาบังคับก่อน :  DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1   

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกรักษาคลองรากฟันโดยทําการตรวจวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟัน วางแผนการรักษา 
สื่อสารใหผูปุวยเขาใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา ใหการรักษาและพยากรณ์ผลการรักษา รักษาคลองรากฟันในฟัน
กรามนอยรวมถึงการบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟันแลว ใหการบําบัดฉุกเฉินในรายที่มีอาการปวดหรือบวมกอน
และ/หรือภายหลังการรักษา 
 

DEN5371 คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็กและจัดฟัน 1   2(0-6-3) 
 (Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic I)  
 วิชาบงัคับก่อน :  DEN4350 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ตรวจรางกาย ตรวจภายในชองปาก ตรวจและแปลผลทางภาพถายรังสี วินิจฉัยโรค 
วางแผนการรักษา และใหการรักษาเพื่อสรางเสริมสุขภาพในชองปากเด็ก การจัดการพฤติกรรมเด็กขณะรับการ รักษา การ
บูรณะฟันดวยวัสดุชนิดตางๆ การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟันผุ งานทันตกรรมปูองกันในเด็ก การใหทันตสุขศึกษาเป็น
รายบุคคล การแนะแนวการรับประทานอาหารเพื่อปูองกันฟันผุ การใชฟลูออไรด์ และการเคลือบหลุมรองฟัน ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินผูปุวยเพื่อการจัดฟัน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา 

 

DEN6372 คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็กและจัดฟัน 2   2(0-6-3) 
 (Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic II)  
 วิชาบังคับก่อน : DEN5371 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กและการจัดฟัน 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ตรวจรางกาย ตรวจภายในชองปาก ตรวจและแปลผลทางภาพถายรังสี วินิจฉัยโรค 
วางแผนการรักษา และใหการรักษาเพื่อสรางเสริมสุขภาพในชองปากเด็ก การจัดการพฤติกรรมเด็กขณะรับการรักษา การใส
แผนยางกันน้ําลายในผูปุวยเด็ก การบูรณะฟันดวยวัสดุชนิดตางๆ การบูรณะฟันน้ํานมดวยครอบฟันโลหะไรสนิม การรักษา
เนื้อเยื่อประสาทฟันน้ํานม หรือการรักษารากฟันน้ํานม การถอนฟันน้ํานม การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟันผุ งานทันตก
รรมปูองกันในเด็ก การใหทันตสุขศึกษาเป็นรายบุคคล การแนะแนวการรับประทานอาหารเพื่อปูองกันฟันผุ การใชฟลูออไรด์
และการเคลือบหลุมรองฟัน ฝึกปฏิบัติการประเมินผูปุวยเพื่อการจัดฟัน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา แบบองค์รวม การ
ออกแบบและการสรางเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันอยางงายสําหรับผูปุวยเฉพาะราย ตลอดจนการดูแลและการติดตาม
ผลการรักษาสําหรับผูปุวย 

 

DEN6373 ทันตกรรมพร้อมมูล   (Comprehensive Dentistry) 1(1-0-2)  
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

แนวคิดและการประยุกตแนวคิดในการดูแลสุขภาพชองปากแบบองครวม การบูรณาการองคความรูสาขาต
างๆ ทางทันตแพทยศาสตรในการวางแผนการรักษาและใหบริการทางทันตกรรมพรอมมูล 
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DEN6374 คลินิกทนัตกรรมโรงพยาบาล   (Hospital Dentistry Clinic)  4(0-12-6)  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล  

ศึกษาดูงาน และ/หรือ ฝึกปฏิบัติงาน รักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาล การสงตอผูปุวย ศึกษาดูงาน
ระบบการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล หอผูปุวยและหองผาตัด ระบบการจายยา ระบบพัสดุปลอดเช้ือทาง        ทันตกรรม 
และระบบโดยรวมของโรงพยาบาล 

 

DEN6375 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล  (Comprehensive Dentistry Clinic) 4(0-12-6) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพรอมมูลในคลินิกทันตกรรมโดยการตรวจในชองปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณโรค วาง
แผนการรักษาและใหการรักษาทางทันตกรรมแกผปูวยโดยคํานึงถึงปจจัยทางรางกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอม
ของผูปวย การใหทันตกรรมปองกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพไดดวยตนเอง การติดตามและ
ประเมินผลทันตสุขภาพของผูปุวยท่ีไดรับการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูลไปแลวอยางตอเนื่อง 

 
 วิชาชีพเลือก        ไม่น้อยกว่า      1       หน่วยกิต 

DEN6376  ฝึกปฏิบัติศัลย์ปริทันต์   (Minor Periodontal Surgery Practice) 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ฝึกทําศัลย์ปริทันต์แบบไมซับซอนในขากรรไกรหมู ศึกษางานขางเกาอี้ในคลินิกศัลย์ปริทันต์ 
 

DEN6377 ฝึกปฏิบัติทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงาม (Esthetic Restorative Practice) 1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ฝึกปฏิบัติทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามในโมเดลฟัน และฝึกปฏิบัติงานในผูปปุวยทันตกรรมบูรณะเพื่อ
ความสวยงามในคลินิกทันตกรรมบูรณะตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

DEN6378 ฝึกปฏิบัติวิทยาการเอ็นโดดอนต์ในฟันกราม 1(0-3-1) 
 (Endodontic Treatment Practice in Molar Teeth)  
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ฝึกทํางานทันตกรรมรักษาคลองรากฟันในฟันกราม ในบล็อกฟันธรรมชาติ และศึกษางานขางเกาอี้ในคลินิก
รักษาคลองรากฟันกรามที่ไมซับซอน  

 

DEN6379 ฝึกปฏิบัติผ่าตัดเล็กในช่องปาก  (Minor Oral Surgery Clinic)  1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานขางเกาอี้ในคลินิก งานผาตัดฟนกรามบนหรือลางคุดซี่ที่สาม และ/หรือ ฟันฝงคุด
ซี่อื่นท่ีไมซับซอน ศัลยกรรมกอนงานทันตกรรมประดิษฐ์ การใหคําแนะนําและใหยาผูปุวยหลังผาตัด การจัดการภาวะแทรกซ
อนภายหลังการทําศัลยกรรมชองปาก 

 

DEN6380  ฝึกปฏิบัติพ้ืนฐานทันตกรรมรากเทียม  (Basic Implant Dental Clinic)  1(0-3-1) 
 วิชาบังคับก่อน :  ไมมี  

ศึกษาดูงานรากเทียมระบบตางๆ ฝึกฝังรากเทียมในขากรรไกรเทียม หรือขากรรไกรหมู ศึกษางานขางเกาอี้
ในคลินิกงานทันตกรรมรากเทียม 
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   คณะเทคนิคการแพทย์ 

Faculty of  Medical Technology 
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 ชื่อหลักสูตร  
         ภาษาไทย    :  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์
              ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Medical Technology 
 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
           ภาษาไทย      ช่ือเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 
                ช่ือยอ    :     วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
 
          ภาษาอังกฤษ         ช่ือเต็ม  :     Bachelor of Science (Medical Technology) 
        ช่ือยอ   :     B.Sc. (Medical Technology) 
 
 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ปรัชญาของหลักสตูร  

มุงพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อเสริมสรางสุขอนามัยของชุมชนและสังคม 
 

   วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีมาตรฐานความรู
ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์ และสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เกณฑ์มาตรฐานความรูความสามารถและเกณฑ์
มาตรฐานการฝึกงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะหลัก (core competency) และสมรรถนะวิชาชีพ 
(professional competency) ที่มีความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ 

สมรรถนะหลัก (core competency) 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
2) สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3) คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเชิงระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค์ 
4) สืบคนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ทํางานเป็นทีมรวมกับสหสาขาวิชาชีพและมุงสัมฤทธิผล 
6) บริการดวยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

 
 
 
 
 

    หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
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 โครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  
(1.1)  กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9  
(1.2)  กลุมวิชาภาษา 15  
(1.3)  กลุมวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 6  

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต  
(2.1)  กลุมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 21  
(2.2)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 14  
(2.3)  กลุมวิชาชีพ 67  

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

รวม 138 หน่วยกิต  

 
 

รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   9  หน่วยกิต 
 ใหนิสิตเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเนช่ัน ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
1. ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน (Economics in Daily Life)    3(3-0-6) 
2 SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม  (Culture and Society  )     3(3-0-6) 
3. TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแกปัญหา (Thinking Communication and Problem Solving) 3(3-0-6) 
    
1.2 กลุ่มวิชาภาษา    15  หน่วยกิต 
1. THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   (Thai Language for Communication)   3(3-0-6) 
2. ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)   3(3-0-6) 
3. ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)   3(3-0-6) 
4. ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (English for Communication III)   3(3-0-6) 
5. ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 (English for Communication IV)   3(3-0-6) 
 
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     6   หน่วยกิต 
1. STA1001 สถิติพื้นฐาน (General Statistics)       3(3-0-6) 
2. TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Media and Information Technology)     3(3-0-6) 
3. MAT1001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน (General Mathematics)       3(3-0-6)     
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2.   หมวดวิชาเฉพาะ  102  หน่วยกิต   
2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน บังคับเรียน  21  หน่วยกิต 
1. SCI1102 เคมีทั่วไป (General Chemistry)       3(2-3-6) 
2. SCI1104 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)       3(2-3-6) 
3. SCI1106 ชีววิทยาท่ัวไป (General Biology)       4(3-3-6) 
4. SCI1107 คอมพิวเตอร์เบื้องตน (Introduction to Computer)        2(1-3-4) 
5. SCI1108 แคลคูลัส (Calculus)         3(3-0-6) 
6. SCI2109 ชีวเคมี (Biochemistry)        3(2-3-6) 
7. SCI2110 ฟิสิกส์เบื้องตน (General Physics)       3(2-3-6) 
 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน  14   หน่วยกิต 
1. SMT1201 กายวิภาคศาสตร์มนุษย ์(Human Anatomy)     3(2-3-6) 
2. SMT1202 สรีรวิทยามนุษย ์  (Human Physiology)        2(1-3-4) 
3. SMT120 เคมีวิเคราะห ์ (Analytical Chemistry)      3(2-3-6) 
4. SMT1207 จุลชีววิทยาท่ัวไป (General Microbiology)      2(1-3-4) 
5. SMT2204 พยาธิวิทยา  (Pathology)        2(2-0-4) 
6. SMT2206 สถิติพืน้ฐานเพื่อการวิจยั (Basic Statistics for Research)     2(2-0-4) 

2.3 กลุ่มวิชาชีพ บังคับเรียน  67  หน่วยกิต 

 2.3.1  รายวิชาเทคนิคการแพทย์ทั่วไป  11 หน่วยกิต 
1. SMT2303 พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย ์    1(1-0-2) 
    (Basic Molecular Biology and Medical Genetics) 
2. SMT2304 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย ์     2(1-3-4) 
 (Technology and Equipment in Medical Technology) 
3. SMT3301 ระเบียบวิธีวิจยัและชีวสถิติทางการแพทย์        1(1-0-2)               
  (Research Methodology and Medical Biostatistics) 
4. SMT3407 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพเทคนคิการแพทย ์         2(2-0-4) 
  (English for Medical Technology Profession) 
5. SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย ์     1(1-0-2) 
  (Medical Technology (Professional Laws and Ethics) 
6. SMT4305 การบริหารหองปฏิบัติการ (Laboratory Administration)    2(2-0-4) 
7. SMT4306 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย ์(Medical Technology Seminar)   1(1-0-2) 
8. SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science Research Projet)    1(0-3-2)  
9. EXC4304 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ (Comprehensive Professional Evaluation)  N/C (3-0-0) 
 

 2.3.2  รายวิชารายวิชาจุลชีววิทยาคลินิก     9 หน่วยกิต 
1. SMT2307 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย ์(Medical Bacteriology)    3(2-3-6) 
2. SMT3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก (Diagnostic Clinical Microbiology)   2(2-0-4) 
3. SMT3308 ไวรัสวิทยาและกณิวิทยาทางการแพทย์ (Medical Virology and Mycology)  3(2-3-6) 
4. SMT3406 จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)     1(1-0-2) 
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 2.3.3  รายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 6 หน่วยกิต 
1. SMT2310 ภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐาน  (Basic Immunology)     3(2-3-6) 
2. SMT3310 ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก  (Clinical Immunology)     3(2-3-6) 
 

 2.3.4  รายวิชาโลหิตวิทยาคลินิก     13 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                       
จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก 

1. SMT2311 โลหิตวิทยาพื้นฐาน  (Basic Hematology)     3(2-3-6)  
2. SMT3309 ปรสิตวิทยาทางการแพทย ์ (Medical Parasitology)    3(2-3-6) 
3. SMT3312 โลหิตวิทยาคลินิก  (Clinical Hematology)     3(2-3-6) 
4. SMT3313 เทคโนโลยีการวินิจฉยัในโลหิตวิทยาคลินิก      2(2-0-4) 
 (Diagnostic Technology in Clinical Hematology) 
5. SMT3314 การวิเคราะห์ปสัสาวะและสารน้ําในรางกาย (Urinalysis and Body Fluid Analysis) 2(1-3-4) 

 2.3.5  รายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  6   หน่วยกิต 
1. SMT3315 โลหิตวิทยาภูมิคุมกัน (Immunohematology)     3(2-3-6) 
2. SMT3316 วิทยาศาสตร์การบริการโลหติ (Transfusion Science)    3(2-3-6) 
 

 2.3.6  รายวิชาเคมีคลินิก 11   หน่วยกิต 
1. SMT2317 เคมีคลินิกท่ัวไป   (General Clinical Chemistry)     3(2-3-6) 
2. SMT3303 พิษวิทยาพื้นฐาน  (Basic Toxicology)      2(1-3-4) 
3. SMT3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง  (Specialized Clinical Chemistry)    3(2-3-6) 
4. SMT3319 เทคโนโลยีการวินิจฉยัในเคมีคลินกิ (Diagnostic Technology in Clinical Chemistry) 3(3-0-6) 
 

 2.3.7  รายวิชาการแปลผลและปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชน 5   หน่วยกิต 
1. SMT4320 คลินิกสมัพันธ์  (Clinical Correlation)      1(1-0-2) 
2. SMT4321 เทคนิคการแพทย์ชุมชน (Community Medical Technology)   2(1-3-4) 
3. SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช (Health Informatics for Applications) 2(2-0-4) 
 

 2.3.8  รายวิชาฝึกปฏิบัติงานในคลินิก    6   หน่วยกิต 
1. SMT2322 ฝึกงานในหองปฏิบัติการทางคลินกิ (Clinical Laboratory Practicum)   N/C (0-9-5) 
2. SMT4323 ฝึกงานในหองปฏิบัติการทางคลินกิรวบยอด     6(0-30-15) 

(Comprehensive Clinical Laboratory Practicum)  
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 
  ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และ/หรือ รายวิชาทีเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 6 หนวยกิต  
1. SMT3401 โภชนาการ (Nutrition)        3(3-0-6) 
2. SMT3403 เภสัชวิทยาเบื้องตน (Introduction to Pharmacology)    3(3-0-6) 
3. SMT3405 นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)      3(3-0-6) 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน 

1 

ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) TCS1001 การคิด การส่ือสาร และการแกปัญหา 3 (3-0-6) 
THA1001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3 (3-0-6) ENG1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 (3-0-6) SMT1206 เคมีวิเคราะห์ 3 (2-3-6) 
ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 3 (3-0-6) SCI1104 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-6) SMT1207 จุลชีววิทยาทัว่ไป 2 (1-3-4) 
TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) SCI1107 คอมพิวเตอร์เบื้องตน    2 (1-3-4)     
MAT1001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                        3 (3-0-6) SCI1108 แคลคูลัส          3 (3-0-6)         
SCI1106 ชีววิทยาทั่วไป 4 (3-3-8) SMT1201 กายวิภาคศาสตร์มนุษย ์ 3 (2-3-6)         
SCI1102 เคมีทั่วไป 3 (2-3-6) SMT1202 สรีรวิทยามนุษย์                                    2 (1-3-4)         

  รวม 22(20-6-44)  รวม 19(15-12-38)  รวม 8(6-6-16) 
  รวมหน่วยกิตสะสม 22 หน่วยกติ  รวมหน่วยกิตสะสม 41 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม   49 หน่วยกิต 

2 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 3 (3-0-6) ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 3 (3-0-6) SMT2322 ฝึกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิก N/C (0-9-5) 
SCI2109 ชีวเคมี 3 (2-3-6) SMT2303 พื้นฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 1 (1-0-2)     
SCI2110                                       ฟิสิกส์เบื้องตน 3 (3-0-6) SMT2307 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย ์ 3 (2-3-6)     
SMT2204 พยาธิวิทยา  2 (2-0-4) SMT2310 ภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐาน 3 (2-3-6)     
SMT2206 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจยั 2 (2-0-4) SMT2311 โลหิตวิทยาพื้นฐาน 3 (2-3-6)     
SMT2304 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย ์ 2 (1-3-4) SMT2317 เคมีคลินิกทั่วไป 3 (2-3-6)     

  รวม 15(13-6-30)  รวม 16(12-12-32)  รวม 0(0-9-5) 
  รวมหน่วยกิตสะสม 64 หน่วยกติ  รวมหน่วยกิตสะสม 80 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 80 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน 

3 

SMT3308 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์ 3 (2-3-6) SMT3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลินิก 2 (2-0-4) SMT3301 ระเบียบวธิีวิจยัและชวีสถิติทางการแพทย์                 1 (1-0-2) 
SMT3309 ปรสิตวิทยาทางการแพทย ์ 3 (2-3-6) SMT3310 ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 3 (2-3-6) XXXxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1 3 (3-0-6) 
SMT3312 โลหิตวิทยาคลินิก 3 (2-3-6) SMT3313 เทคโนโลยีการวินจิฉยัในโลหิตวิทยาคลนิิก 2 (2-0-4) XXXxxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2 3 (3-0-6) 
SMT3315 โลหิตวิทยาภูมิคุมกัน 3 (2-3-6) SMT3314 การวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ําในรางกาย 2 (1-3-4) SMT3407 ภาษอังกฤษสําหรับวิชาชพีเทคนิคการแพทย์ 2 (2-0-4) 
SMT3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง 3 (2-3-6) SMT3316 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 3 (2-3-6)         
    SMT3303 พิษวิทยาพื้นฐาน 2 (1-3-4)         
    SMT3319 เทคโนโลยีการวินจิฉยัในเคมีคลินิก 3 (3-0-6)         

     SMT3406 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1 (1-0-2)     
  รวม 15(10-15-30)  รวม 18(14-12-36)  รวม 9(9-0-18) 
  รวมหน่วยกิตสะสม 95 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 113 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 122 หน่วยกิต 

4 

SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1 (1-0-2) EXC4304 ประมวลความรูระดับวิชาชีพ N/C (3-0-0)     
SMT4305 การบริหารหองปฏิบัติการ 2 (2-0-4) SMT4323 ฝึกงานในหองปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด 6 (0-30-15)     
SMT4306 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย ์ 1 (1-0-2)         
SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์      1 (0-3-2)         
SMT4320 คลินิกสัมพันธ์                                   1 (1-0-2)         
SMT4321 เทคนิคการแพทย์ชุมชน                         2 (1-3-4)         
SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยกุตใ์ช                         2 (2-0-4)         
            

  รวม 10(8-6-20)  รวม 6(3-30-15)    
  รวมหน่วยกิตสะสม 132 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 138 หน่วยกิต    

 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562                                   
                                                          

 
 

    

- 284 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น   
 

 
 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต   

 1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   9  หน่วยกิต 

ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  (Economics  in  Daily  Life)                  3(3-0-6) 
หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ขอบเขตหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์วาดวยราคาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    อุปสงค์  อุปทาน และปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค  การกําหนดระดับการผลติ รายได
ประชาชาติ ความรูเบื้องตนดานตลาดทุน  การเงิน  การธนาคาร การคลังของรัฐบาล  การคาระหวางประเทศ 

 
SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม   (Culture and Society) 3(3-0-6) 

หลักการพื้นฐานท่ีเกีย่วของกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสงัคมไทยและสังคมโลก ศึกษาระบบ
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะหส์ถานการณ์ ปัญหาและการสังเคราะห์ แนวทางแกไข ปูองกันปัญหา 
หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อประโยชน์ตอตนเอง ผูอื่น และสังคม มีการประยุกต์ความรูเพื่อเสนอแนวทางแกไขปัญหา 
รวมถึงศกึษากรณศีึกษาตางๆ  

 
TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                           3(3-0-6) 
 (Thinking Communication and Problem Solving)  

ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแกไขปญัหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคดิ และการ
แกไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร ์การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแกไขปัญหาและตัดสินใจ 
 

 1.2  กลุ่มวิชาภาษา     15  หน่วยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  (English for Communication I)                      3(3-0-6) 

โครงสรางและหลักไวยากรณ์เบื้องตน การฟัง การพูด การอานและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คําศัพท์
และสํานวนในชีวิตประจําวัน 

 
ENG1002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  (English for Communication II)  3(3-0-6) 

โครงสรางและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น คําศัพท์และสํานวนในสถานการณ์เพื่อการติดตอสื่อสาร 
สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ 

 
ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3  (English for Communication III) 3(3-0-6)         3(3-0-6) 

โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เนน
ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับที่มีความยากและสลับซับซอนยิ่งข้ึน 

 
ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4  (English for Communication IV) 3(3-0-         3(3-0-6) 

ศัพท์ สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

 

 ค าอธิบายรายวิชา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
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THA1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  (Thai Language for Communication )                             3(3-0-6) 
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใชภาษาไทย การฝึกการอานและการฟัง

โดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นําเสนอขอมูลและวิจารณ์อยางมีเหตุผล การพูด
ในโอกาสตางๆ การเขียน ตลอดจนการนําเสนอรายงานและโครงการ  

                 
 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6    หน่วยกิต 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Media and Information Technology)                                       3(3-0-6) 
ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอสื่อสาร การศึกษาและนําไปใชเชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ การสืบคน
ขอมูล ระบบฐานขอมูลเบื้องตน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และสมรรถนะดิจิทัล 

 
STA1001 สถิติพ้ืนฐาน  (General Statistics) 3(3-0-6) 

สถิติพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุมตัวอยาง ความนาจะเป็น ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว
แปรสุม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายขอมูล การประมาณคาและการทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเสนเชิงเดี่ยว และการแปลผลขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 
MAT1001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  (General Mathematics) 3 (3-0-6) 

ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ทฤษฎีของเซตและตรรกศาสตร์ ระบบจํานวน สมการและอสมการ ความ
นาจะเป็น ฟังก์ช่ัน สมการเสนตรง ภาคตัดกรวย ระบบเมตริกซ์ คณิตศาสตร์การเงิน และการคํานวณภาษีเงินได 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ   102 หน่วยกิต 

 2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน บังคับเรียน  21  หน่วยกิต 
SCI1102 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3 (2-3-6) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง ก฿าซ และของเหลว สารละลายและ
คุณสมบัติของสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดและเบส ไฟฟูาเคมี ตารางธาตุและเคมีของธาตุ เคมีนิวเคลียร์และ
ปฏิบัติการเคมีที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

 
SCI1104 เคมีอินทรีย ์ (Organic Chemistry) 3 (2-3-6) 

โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และการเกิดไฮบริไดเซช่ัน สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ การอานช่ือ ปฏิกิริยา
การเตรียมและปฏิกิริยาการสังเคราะห์ของสารประกอบกรด -เบส อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรเมติก แฮไลด์อินทรีย์ 
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และเอมีน 

ฝึกฝนเทคนิคเบื้องตนในการแยกสาร การทําใหสารบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางเคมีที่สําคัญของหมูฟังก์ช่ัน
ของสารประกอบอินทรีย์ 
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SCI1106 ชีววิทยาท่ัวไป  (General Biology) 4 (3-3-8) 
โครงสรางและหนาที่ของเซลล์ทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบงเซลล์ และปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  

กระบวนการในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสัมพันธ์และการ
เจริญของสิ่งมีชีวิต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอม การทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาใน
ภาคบรรยาย 

SCI1107 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น    (Introduction to Computer) 2 (1-3-4) 
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีการสื่อสารระบบเครือขายและระบบสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต การสืบคนขอมูลการประยุกต์ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ SDLC และการออกแบบ Gantt Chart ปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา 

SCI1108  แคลคูลัส  (Calculus) 3 (3-0-6) 
ลิมิต ความตอเนื่อง การหาอนุพันธ์ และการอินทิเกรต ของฟังก์ชันคาจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์ 

เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องตน 

SCI2109 ชีวเคมี  (Biochemistry) 3 (2-3-6) 
  คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล ซึ่งไดแก คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิก 
เอ็นไซม์ วิตามิน และโคเอ็นไซม์ กระบวนการทางเมแทบอลิซึมและพลังงานของเซลล์ การสังเคราะห์สารทางพันธุกรรม และ
การควบคุมการแสดงออกของยีนส์ 

SCI2110                                        ฟิสิกส์เบื้องต้น  (General Physics) 3 (3-0-6) 
ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร์ กระแสไฟฟูา-

อิเล็กทรอนิกส์ขั้นแนะนํา เสียง ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและการประยุกต์ใช  
 

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ บังคับเรียน  14   หน่วยกิต 
SMT1201 กายวิภาคศาสตร์มนุษย ์  (Human Anatomy) 3 (2-3-6) 

รายละเอียดของโครงสราง รูปราง  ลักษณะ องค์ประกอบ และตําแหนงทั้งลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์
และจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะตางๆ ของระบบในรางกายมนุษย์ กลไกการทํางานและการประสานงานระหวางอวัยวะใน
ระบบตางๆ  ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

 

SMT1202 สรีรวิทยามนุษย์  (Human Physiology) 2 (1-3-4) 
รายละเอียดของหนาที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบตางๆ ของรางกาย การรักษาสมดุลของรางกาย  

การทํางานรวมกันและสัมพันธ์กันของระบบตางๆ ในรางกาย การเจริญเติบโตของมนุษย์ตั้งแตการปฏิสนธิ และการเกิดเนื้อเยื่อ
และอวัยวะตางๆ ของรางกาย ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

 

SMT1206 เคมีวิเคราะห์  (Analytical Chemistry) 3 (2-3-6) 
บทนําเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ การคํานวณปริมาณสัมพันธ์ สถิติในเคมีวิเคราะห์ 

แนวคิดและการประยุกต์ใชการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นพื้นฐานโดยปริมาตรและน้ําหนัก การไทเทรตกรด -เบส การไทเทรต
แบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ และการไทเทรตแบบสารเชิงซอนทั้งในสารละลาย การวิเคราะห์เชิงไฟฟูา การ
วิเคราะห์โดยการชั่งน้ําหนักทั้งการตกตะกอนและการระเหย เทคนิคการแยกสาร ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
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SMT1207 จุลชีววิทยาท่ัวไป  (General Microbiology) 2 (1-3-4) 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจุลชีววิทยา  ชนิด  รูปราง  ลักษณะ  สรีรวิทยา  การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต     

เมแทบอลิซึม และการควบคุมเช้ือจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในดานการแพทย์และการสาธารณสุข สิ่งแวดลอม 
อาหาร และอุตสาหกรรม การตานทานการติดเชื้อของระบบภูมิคุมกันรางกาย 

ฝึกปฏิบัติการใชกลองจุลทรรศน์เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ เทคนิคการทําปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยง
จุลินทรีย์ การเพาะและการเลี้ยงเช้ือ เทคนิคการแยกเช้ือบริสุทธิ์ การทดลองทางชีวเคมี การวินิจฉัยจุลินทรีย์เบื้องตน การศึกษาผล
ของสารปฏิชีวนะตอการเตบิโตของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์คุณภาพของน้ําจากสิ่งแวดลอมโดยใชแบคทีเรีย 

 

SMT2204 พยาธิวิทยา  (Pathology) 2 (2-0-4) 
กลไกการเกิดโรค ความผิดปกติและการเสียสมดุลของการทํางานของรางกายในระบบตางๆ ศึกษาโรคที่พบบอย

เกี่ยวกับนิยาม การวินิจฉัย สาเหตุ ระบาดวิทยา  
 

SMT2206 สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย  (Basic Statistics for Research) 2 (2-0-4) 
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห์ขอมูลเบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ความนาจะเป็น การแจก

แจงคาสถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การคํานวณขนาดตัวอยาง การวิเคราะห์ขอมูลแจงนับ การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของประชากร สมการถดถอยอยางงาย สถิติไมอิงพารามิเตอร์ การประยุกต์ใชสถิติในงานวิจัย 
 

 2.3  กลุ่มวิชาชีพ     บังคับเรียน  67  หน่วยกิต 
 2.3.1 รายวิชาเทคนิคการแพทย์ทั่วไป  11 หน่วยกิต 

SMT2303 พ้ืนฐานของอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ 1 (1-0-2) 
 (Basic Molecular Biology and Medical Genetics)   

ชนิดและความแตกตางของสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตกลุมยูคาริโอตและโปรคาริโอต ลักษณะโครงสรางของ
โครโมโซม ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ ประบวนการจําลองตัวของโครโมโซม และวัฏจักรของเซลล์ การจําลองตัว สังเคราะห์และ
ถอดรหัสสารพันธุกรรม หลักการศึกษาโครโมโซม ปริมาณและชนิดของกรดนิวคลิอิก โปรตีน โดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา 
ไดแก PCR, DNA sequencing, DNA Fingerprinting, Electrophoresis, Immunoblotting, Hybridization, Microarray  
หลักพันธุศาสตร์การเกิดมะเร็ง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ การโคลนเซลล์ การตัดตอพันธุกรรม เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยา
และพันธุศาสตร์ที่ทันสมัยตางๆ 

 
SMT2304 เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางเทคนิคการแพทย์ 2 (1-3-4) 
 (Technology and Equipment in Medical Technology)   

หลักการ วิธีการใช การบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือทางหองปฏิบัติการการแพทย์พื้นฐาน การวิเคราะห์พิเศษ 
และเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการแพทย์ อาทิ เชน กลองจุลทรรศน์แบบแสงสองผาน กลองจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซ็นต์ ตู
ปลอดเช้ือชีวภาพ เครื่องแยกโปรตีนและสารพันธุกรรม เครื่องเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรม เครื่องวิเคราะห์แยกเซลล์ชนิดเซลล์
โฟลไซโตเมทรี เครื่องวิเคราะห์สารประกอบของเหลวและก฿าซหลักการโครมาโตกราฟี  เครื่องวิเคราะห์ลําดับยีน เครื่องแมส
สเปฺกโตเมทรี เครื่องวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติที่ทันสมัย เป็นตน เทคนิคทางหองปฏิบัติการทาง
แพทย์ ไดแก หลักความปลอดภัย การเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา การเตรียมและยอมสีสิ่งสงตรวจ การสกัดสารพันธุกรรม
และโปรตีน การเพิ่มจํานวนสารพันธุกรรม การแยกสารพันธุกรรมและโปรตีน การตรวจลําดับยีน การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางชีวภาพและเคมีของตัวอยางตรวจ ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
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SMT3301 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางการแพทย์                  1 (1-0-2) 
 (Research Methodology and Medical Biostatistics)   

ชนิดของงานวิจัย หลักการดําเนินงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การคนควาทบทวน
องค์ความรูงานวิจัยที่เกี่ยวของ การออกแบบและวางแผน การเขียนโครงการ การวิเคราะห์ขอมูล การเขียนรายงาน การ
นําเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมในการวิจัย ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของชีวสถิติ  หลักการเก็บรวบรวมขอมูลการ
ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล การวิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติอนุมาน การสรุปผลวิเคราะห์  

 
SMT3407 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์      2 (2-0-4) 
 (English for Medical Technology Profession)   

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใชในงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การฝึกทักษะเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพทั้งการฟัง การ
พูด การอาน และการเขียน การเขียนบทความเชิงวิชาการและการอภิปรายถกเถียงในเชิงวิชาการในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
ฝึกทําแบบทดสอบในเชิงวิชาการของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

 
SMT4304 จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชพีเทคนิคการแพทย์ 1 (1-0-2) 
 (Medical Technology Professional Laws and Ethics)   

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผูปุวย สิทธิหนาที่ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
ความรับผิดชอบของนักเทคนิคการแพทย์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาชีพประกอบกฎหมายวิชาชีพ 

 
SMT4305 การบริหารห้องปฏิบัติการ  (Laboratory Administration) 2 (2-0-4) 

แนวคิดและหลักพ้ืนฐานการบริหารงาน ภาวะผูนํา ธรรมาภิบาล การจัดระบบในหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ ความปลอดภัย การกําจัดของเสียและสิ่งสงตรวจ ระบบสารสนเทศในหองปฏิบัติการ การประกันและ
การจัดการคุณภาพ การรับรองมาตรฐานและคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงพยาบาล หลักการพัฒนาบุคลากร 
องค์กรและการจัดการงบประมาณ เครื่องมือดานการบริหารจัดการสมัยใหม ไดแก บาลานซ์ สกอร์การ์ด ซิกซ์ ซิกมา 

 
SMT4306 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์  (Medical Technology Seminar) 1 (1-0-2) 

เสวนาวิชาการดานความกาวหนาทางเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ สืบคนงานบทความวิจัย 
อาน วิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปคุณคาของบทความอยางเป็นระบบ นําเสนอบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษจากวารสาร
นานาชาติภายใตคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
SMT4309 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  (Medical Science Research Project) 1 (0-3-2) 
วิชาบังคับก่อน : ทุกรายวิชาชีพในช้ันปีท่ี 2 และ 3   

รวบรวมขอมูลพื้นฐานสําหรับการดําเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  ออกแบบงานวิจัยโดยใชเทคนิค
และแหลงขอมูลหลายดานภายใตคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา เขียนโครงรางวิจัย ทําการทดลอง วิเคราะห์ สรุปและวิจารณ์
ผลการวิจัย การเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาในช้ันเรียน 
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EXC4304 ประมวลความรู้ระดับวิชาชีพ  (Comprehensive Professional Evaluation) N/C (3-0-0) 
วิชาบงัคับก่อน : ทุกรายวิชาในช้ันปีท่ี 1 - 4   

สรุปองค์ความรูและสาระสําคัญของสาขาวิชา เพื่อการเตรียมความพรอมในการสอบ ขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพ โดยนิสิตจะตองสอบผานจึงจะมีสิทธิยื่นขอสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุญาตใหสมัครสอบ           ขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพ โดยมีผลการเรียนเป็นการใหเกรดที่ไมมีคาระดับคะแนน คือ S หรือ O หรือ U 
 

 2.3.2 รายวิชาจุลชีววิทยาคลินิก   9 หน่วยกิต 
SMT2307 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์  (Medical Bacteriology) 3 (2-3-6) 
  การจัดกลุม ลักษณะโครงสราง รูปราง คุณสมบัติทางชีววิทยาและกลไกการกอโรคของเช้ือแบคทีเรียที่มี
ความสําคัญทางการแพทย์ อาการทางคลินิก และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและภูมิคุมกันในรางกายของผูติดเช้ือ การติดตอ 
การระบาด การปูองกันและการควบคุมโรค 
  ฝึกปฏิบัติการเตรียมและรักษาสภาพสิ่งสงตรวจเพื่อการวินิจฉัยเช้ือแบคทีเรียทางการแพทย์ การเพาะเช้ือ การ
แยกและการพิสูจน์ชนิดของเช้ือแบคทีเรียดวยเทคนิคปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงและอาหารทดสอบเช้ือ การ
ควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยา 
 
SMT3307 การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาคลนิกิ  (Diagnostic Clinical Microbiology) 2 (2-0-4) 

โรคและความผิดปกติของรางกายมนุษย์ในระบบตางๆ ซึ่งมีสาเหตุจากเช้ือจุลชีพ อาการทางคลินิก การเก็บสิ่ง
ตรวจ การรักษาสภาพและการขนสงซึ่งเหมาะสมตอการวินิจฉัยทางคลินิก สาเหตุ คุณสมบัติ และการปูองกันเช้ือดื้อยาตานจุล
ชีพในโรงพยาบาลและชุมชน หลักการแยกพิสูจน์เช้ือ การทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ การแปลผล การรายงานผล และ
การควบคุมภาพการตรวจวิเคราะห์ในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 

 
SMT3308 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์  (Medical Virology and Mycology) 3 (2-3-6) 

การจัดกลุม ลักษณะโครงสราง รูปราง คุณสมบัติทางชีววิทยาและกลไกการกอโรคของเช้ือไวรัสและเช้ือราที่มี
ความสําคัญทางการแพทย์ อาการทางคลินิก และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและภูมิคุมกันในรางกายของผูติดเช้ือ การติดตอ 
การระบาด การปูองกันและการควบคุมโรค 

 ฝึกปฏิบัติการเก็บสิ่งสงตรวจ เตรียมและรักษาสภาพสิ่งสงตรวจเพื่อการวินิจฉัย การยอมสี การเพาะเช้ือรา 
การวิเคราะห์น้ําเหลืองโดยหลักการทางภูมิคุมกันเพื่อวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสและเช้ือรา การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ใน
หองปฏิบัติการ สาธิตวิธีการวินิจฉัยแบบพิเศษ 

 
SMT3406 จุลชีววิทยาทางอาหาร  (Food Microbiology) 1 (1-0-2) 

ชนิด ลักษณะโครงสราง การเจริญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ โพรไอโอติก การใชประโยชน์จากจุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การตรวจหาจุลินทรีย์เพื่อบงช้ีคุณภาพของอาหารและน้ําดื่ม 
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 2.3.3 รายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก      6 หน่วยกิต 
SMT2310 ภูมิคุ้มกนัวิทยาพ้ืนฐาน  (Basic Immunology) 3  (2-3-6) 

วิวัฒนาการของระบบภูมิคุมกันของมนุษย์ อวัยวะ เนื้อเยื้อและเซลล์ในระบบภูมิคุมกัน คุณสมบัติของสิ่งกระตุน
ภูมิคุมกันและแอนติเจน กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันแบบไมจําเพาะและจําเพาะตอสิ่งกระตุนและเช้ือโรค การ
สรางแอนติบอดี ลักษณะโครงสรางและชนิดของแอนติบอดี การทํางานของคอมพลีเมนต์ และการปรับสภาวะภูมิคุมกันโดย
การกระตุนดวยวัคซีน หลักการของปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี และการประยุกต์ใชในการวิเคราะห์ทาง
หองปฏิบัติการ 

ฝึกปฏิบัติการเตรียมเซลล์ทางภูมิคุมกัน เม็ดเลือดขาวชนิด mononuclear และ polymorphonuclear การ
ทดสอบหนาที่ของเม็ดเลือดขาวและคอมพลีเมนต์  การทดสอบปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี เทคนิค 
Immunodiffusion, Precipitation, Agglutination, Enzyme Immunoassay, Flow cytometry, Fluorescent 
Immunoassay 

 
SMT3310 ภูมิคุม้กนัวิทยาคลินกิ  (Clinical Immunology) 3  (2-3-6) 

กลไกและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกันในภาวะผิดปกติและโรค ไดแก ภาวะภูมิไวเกิน  ภูมิตานทานตอ
เนื้อเยื่อตนเอง ภูมิคุมกันตอมะเร็ง ภูมิคุมกันบกพรอง การติดเช้ือจุลชีพ การไมตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน ภาวะการเพิ่มหรือ
ลดจํานวนเซลล์ระบบภูมิคุมกัน หลักการตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติในระบบภูมิคุมกัน 

ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคและภาวะผิดปกติในระบบภูมิคุมกันทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยการติดเช้ือ
จุลชีพโดยการตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี การเปลี่ยนแปลงของระดับคอมพลีเมนต์และชนิดยอยของแอนติบอดี  ใชชุด
ทดสอบซึ่งอาศัยปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี การแปลผลการทดสอบ และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทาง
หองปฏิบัติการภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 

 
 
 

 
 2.3.4  รายวิชาโลหิตวิทยาคลินิก   13 หน่วยกิต 

                       จุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยาคลินิก 
SMT2311 โลหิตวิทยาพ้ืนฐาน (Basic Hematology) 3  (2-3-6) 

ระบบการสรางเม็ดเลือด ไดแก โครงสรางและหนาที่ของไขกระดูก ตอมน้ําเหลืองและมาม กระบวนการ
เจริญเติบโต รูปรางลักษณะ โครงสราง เมแทบอลิซึม หนาที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด ระบบการหาม
เลือดและการละลายลิ่มเลือด ความผิดปกติและหลักในการรายงานรูปรางเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด 

ฝึกปฏิบัติการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา จากปลายนิ้ว ใชอุปกรณ์และเครื่องมือทางโลหิตวิทยาคลินิก การ
ตรวจนับเม็ดเลือดอยางสมบูรณ์ การแยกชนิดและระยะของเซลล์เม็ดเลือดปกติจากเสมียร์เลือดและไขกระดูก การยอมสีพิเศษ 
การวัดระดับเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดง การทดสอบเบื้องตนเพื่อประเมินความปกติของเกล็ดเลือด หลอดเลือดและระบบการ
แข็งตัวของเลือด 

SMT3309 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology) 3  (2-3-6) 
ชนิด ลักษณะ วงจรชีวิตของเช้ือปรสิตที่กอใหเกิดโรคในมนุษย์ ไดแก พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม 

โปรโตซัว พาหะของปรสิต การจําแนกแมลงและสัตว์ขาปลองที่มีความสําคัญทางการแพทย์ 
ฝึกปฏิบัติการเก็บ รักษาสภาพและเตรียมสิ่งสงตรวจทางปรสิตวิทยา ไดแก อุ จจาระ เลือด และสารน้ํา ฝึก

จําแนกชนิดและระยะของตัวพยาธิ ไขพยาธิชนิดตางๆ โปรโตซัว แมลงและสัตว์ขาปลองที่มีความสําคัญทางการแพทย์ การ
รายงานผลและแปลผลการวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการปรสิตวิทยา 
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SMT3312 โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology) 3  (2-3-6) 
พยาธิกําเนิด และความผิดปกติเชิงปริมาณและคุณภาพของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และระบบ

การหามเลือด การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบตางๆ ไดแก ภาวะโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
มะเร็งตอมน้ําเหลือง  ภาวะบกพรองปัจจัยการแข็งตัวของเลือด โรคผิดปกติของหลอดเลือดและเกล็ดเลือด การเกิดลิ่มเลือด
และการติดเช้ือทางกระแสเลือด 

ฝึกปฏิบัติการนับแยกและรายงานเซลล์ที่ปกติและผิดปกติจากเสมียร์เลือด ไขกระดูกและช้ินสวนตอมน้ําเหลือง 
การยอมสีเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อชวยแยกชนิด การทดสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงรวมกับการแปลผลปริมาณ
เหล็กในเลือด การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดและเกล็ดเลือด การแปลผลการตรวจวิเคราะห์
เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 

 

SMT3313 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในโลหิตวิทยาคลินิก 2 (2-0-4) 
 (Diagnostic Technology in Clinical Hematology)   

แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพื้นฐานและสมัยใหม เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์
อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติที่ใชสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา แนวโนมความกาวหนาของเทคโนโลยีการรักษาโรคทาง
โลหิตวิทยาดวยเซลล์ตนกําเนิดเม็ดเลือดและยีนบําบัด การประกันคุณภาพการวิเคราะห์ทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา 

SMT3314 การวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ าในร่างกาย (Urinalysis and Body Fluid Analysis) 2  (1-3-4) 
ระบบขับถายปัสสาวะ ระบบสารน้ําในรางกาย ไดแก น้ําไขสันหลัง น้ําไขขอ น้ําคร่ํา น้ําอสุจิ น้ําซึมซาน น้ําใน

ชองวางในรางกาย พยาธิสรีรวิทยาและอาการทางคลินิกของโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคไตและภาวะผิดปกติซึ่งสงผลตอ
การเปลี่ยน แปลงในระบบสารน้ํา หลักการเก็บตัวอยาง การรักษาสภาพและการตรวจวิเคราะห์เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคและ
ภาวะผิดปกติ การตั้งครรภ์ ภาวะมีบุตรยาก หลักการของอุปกรณ์และเครื่องมือกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ 

ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และลักษณะภายใตกลองจุลทรรศน์ของปัสสาวะ
และสารน้ําในรางกายดวยวิธีมาตรฐาน การรายงานผลและการควบคุมคุณภาพการตรวจในหองปฏิบัติการ 
 

  2.3.5  รายวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต   6 หน่วยกิต 
SMT3315 โลหิตวิทยาภูมิคุ้มกัน  (Immunohematology) 3 (2-3-6) 

ทฤษฏีระบบหมูเลือดของมนุษย์ การถายทอดทางพันธุกรรม สวนประกอบของเลือด ลักษณะและคุณสมบัติ
ของแอนติเจนและแอนติบอดีในหมูเลือดตางๆ ปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดีของหมูเลือด ความไมเขากันของหมู
เลือด โรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกคลอด ระบบ Major Histocompatibility Complex (MHC) หลักการปลูกถาย
อวัยวะและไขกระดูก ความเสี่ยงและความผิดปกติจากการถายอวัยวะและไขกระดูก 

 

SMT3316 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต (Transfusion Science) 3  (2-3-6) 
  แนวคิดและหลักการพื้นฐานในการบริหารธนาคารเลือด การรับบริจาคเลือด การคัดกรองผูบริจาค การตรวจ
วิเคราะห์เช้ือโรคจากเลือดบริจาคตามหลักความปลอดภัย การแยกและเตรียมสวนประกอบของเลือด การเก็บรักษา การ
เตรียมเลือดกอนใหผูปุวย การทดสอบการเขากันไดของเลือด การแกไขปัญหาความไมสอดคลองของผลการตรวจหมูเลือดและ
ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงค์จากการไดรับเลือด การใหเลือดในเด็ก ปัญหาจากการรับเลือด 
  ฝึกปฏิบัติการคัดกรองผูบริจาค การรับบริจาคเลือด เตรียมและแยกสวนประกอบของเลือด ตรวจหาหมูเลือด
ดวยวิธีมาตรฐาน ตรวจวิเคราะห์การติดเช้ือในเลือดบริจาค ทดสอบการเขากันไดของเลือด คัดกรองและตรวจหาแอนติบอดี
ชนิดตางๆ ของเลือดบริจาค และการตรวจพิเศษที่จําเป็นอ่ืนๆ 
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 2.3.6  รายวิชาเคมีคลินิก 11 หน่วยกิต 
SMT2317 เคมีคลินิกทั่วไป  (General Clinical Chemistry) 3  (2-3-6) 

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ไดแก คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ อิเล็กโทรไลต์ เกลือเเร สมดุลน้ํา 
กรด-ดางเเละก฿าซในเลือด การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ขับถาย อวัยวะ หัวใจ ตับ ตับออน ไต การเปลี่ยนแปลงของ
สารโมเลกุลในเลือดและสารน้ําที่สัมพันธ์กับพยาธิสภาพของระบบและอวัยวะตางๆ หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล 
ความสัมพันธ์ของโรคกับผลตรวจวิเคราะห์ และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทางหองปฏิบัติการ 

ฝึกปฏิบัติการเก็บ เตรียมสิ่งสงตรวจ วิเคราะห์สารชีวโมเลกุลตางๆจากสิ่งสงตรวจ ไดแก กลูโคส โปรตีน 
เอนไซม์ ไขมัน ยูเรีย ครีเอตินิน ก฿าซและอิเล็กโทรไลต์  ซึ่งอาศัยหลักการทางเคมีคลินิกแบบ colorimetric, enzymatic, 
endpoint และ kinetic โดยใชเครื่องมือทางหองปฏิบัติการเคมีคลินิก ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการวิเคราะห์และการแปลผล 

 

SMT3303 พิษวิทยาพ้ืนฐาน  (Basic Toxicology) 2 (1-3-4) 
เมแทบอลิซึมของสารเคมีอันตราย พิษจลนศาสตร์และพิษพลศาสตร์ ผลกระทบและกลไกการทําใหเกิดพิษ  

การตอบสนองและการเกิดพยาธิสภาพของรางกายตอสารพิษ การจําแนกประเภทและชนิดของสารพิษตางๆ หลักการเก็บ
ตัวอยางและการตรวจวิเคราะห์สารกําจัดศัตรูพืช แอลกอฮอล์ สารเสพติด ยารักษาโรค สารพิษตามธรรมชาติ โลหะหนัก ก฿าซ
พิษ สารระเหย บุหรี่ สารพิษจากสิ่งแวดลอม วัตถุเจือปนในอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ใชในบานเรือน 

ฝึกปฏิบัติการเก็บ เตรียมสิ่งสงตรวจ การวิเคราะห์สารเคมีและสารพิษชนิดตางๆ รายงานผล แปลผลการ
วิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางหองปฏิบัติการพิษวิทยา 

 

SMT3318 เคมีคลินิกเฉพาะทาง  (Specialized Clinical Chemistry) 3 (2-3-6) 
ระบบตอมไรทอ ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร สารบงช้ีมะเร็ง ภาวะผิดปกติ พยาธิสภาพและโรคซึ่งสัมพันธ์กับ

ระบบ หลักการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร สารบงช้ีมะเร็ง การประเมินคุณสมบัติของวิธีตรวจวิเคราะห์ หลักการ
ของเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ ความสัมพันธ์ของโรคกับผลการตรวจวิเคราะห์ 

ฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร และสารบงช้ีมะเร็ง จากชุดทดสอบและเครื่องมือ
วิเคราะห์อัตโนมัติ ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการวิเคราะห์ การแปลผล และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ทางหองปฏิบัติการ 

 

SMT3319 เทคโนโลยีการวินิจฉัยในเคมีคลนิิก (Diagnostic Technology in Clinical Chemistry) 3 (3-0-6) 
แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพื้นฐานและการใชเทคโนโลยีใหมในการวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติ

ตางๆทางเคมีคลินิกท้ังในปัจจุบันและทั้งในความเป็นไปไดที่จะนํามาใชในอนาคต 
 

 2.3.7   รายวิชาการแปลผลและปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชน  5 หน่วยกิต 
SMT4320 คลินิกสัมพันธ์   (Clinical Correlation)                       1 (1-0-2) 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง อาการแสดง ประวัติ ผลการตรวจรางกาย และผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ แนวทางการเลือกวิธีวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยโรคอยางเหมาะสม ขอควรคํานึงในการแปลผลการวิเคราะห์ เรียนรู
จากกรณีศึกษา 

 

SMT4321 เทคนิคการแพทย์ชุมชน   (Community Medical Technology)   2 (1-3-4) 
หลักการสํารวจชุมชน วิเคราะห์ปัญหาอนามัยสุขภาพ การจัดทําแผนและดําเนินการโครงการสุขภาพ โดย

บูรณาการความรูทางเทคนิคการแพทย์ ในการสงเสริมสุขภาพ ปูองกันและวินิจฉัยโรค ติดตามตรวจประสิทธิภาพของโครงการ 
ออกชุมชนเพื่อจัดโครงการสุขภาพจากการวิเคราะห์ปัญหาอนามัย ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด            

รวมประเมินผลสําเร็จของโครงการ 
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SMT4324 สารสนเทศทางสุขภาพเพ่ือการประยุกต์ใช้  (Health Informatics for Applications) 2 (2-0-4) 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะห์ขอมู ลทาง

สุขภาพเบื้องตน การจัดการระบบฐานขอมูล จรรยาบรรณการใชขอมูลทางสุขภาพ การนําเสนอขอมูลเพื่อการถายทอดความรู
และสงเสริมสุขภาพ 

 
 2.3.8 รายวิชาฝึกปฏิบัติงานในคลินิก   6 หน่วยกิต 

SMT2322 ฝึกงานในห้องปฏิบัติการทางคลินิก  (Clinical Laboratory Practicum) N/C (0-9-5) 
  ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ในหองปฏิบัติการทางคลินิก  ในโรงพยาบาลตามความสนใจของนิสิต 
ภายใตการดูแลและฝึกฝนของอาจารย์ประจําแหลงฝึก เนนการเรียนรูกระบวนการทางหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ใน
ภาพรวม เพื่อใหนิสิตคุนเคยกับวิชาชีพ 
 
SMT4323 ฝึกงานในห้องปฏิบัติการทางคลินิกรวบยอด 6 (0-30-15) 
 (Comprehensive Clinical Laboratory Practicum)   
วิชาบังคับก่อน : ทุกรายวิชาในช้ันปีที 1-4   
  ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ในหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่
ไดรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการและมีการตรวจวิเคราะห์ครบทุกสาขา เรียนรูระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
หองปฏิบัติการ 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และ/หรือรายวิชาทีเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย   
จํานวน 6 หนวยกิต  

 

SMT3401 โภชนาการ  (Nutrition) 3 (3-0-6) 
ประเภทและคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร และน้ํา ความ

จําเป็นในการไดรับสารอาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ การคํานวณคุณคาสารอาหาร ภาวะ
สมดุลของอาหารและสุขภาพ ภาวะทุโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการในปัจจุบัน โภชนบําบัดทางการแพทย์เพื่อสงเสริม
สุขภาพ และรักษาโรคหรือภาวะเจ็บปุวยตางๆ บทบาทของสารตานอนุมูลอิสระ 

 

SMT3403 เภสัชวิทยาเบ้ืองต้น  (Introduction to Pharmacology) 3 (3-0-6) 
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยาบําบัดโรค ประเภทของยา กลไกการออกฤทธิ์ของยาและฤทธิ์อันไมพึง

ประสงค์ของยา การดูดซึม การกระจายตัว การคงอยู และการขับออกของยา ขอบงใชและขอหามใช การเสริมฤทธิ์และการ
ตานฤทธิ์ของยา 

 

SMT3405 นิติวิทยาศาสตร์  (Forensic Science) 3 (3-0-6) 
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ ระบบกระบวนการยุติธรรม หลักการ วิธีการเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ 

การตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางพันธุศาสตร์ การประเมินอัตลักษณ์  การตรวจสารพิษทางนิติวิทยาศาสตร์ การ
ประเมินบาดแผล การประมาณเวลาตายและสาเหตุการตาย 

 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 294 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 295 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

 

 

 
 

 

ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเนชั่น 

ว่าดว้ย ระบบการศกึษาส าหรบัระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธ์ิภาพ อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2550 สภามหาวิทยาลัยเนช่ันในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติให้ตราข้อบังคับไว ้

ดังตอ่ไปนี้ 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ัน ว่าดว้ย ระบบการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใชบั้งคับต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ภายใตข้้อบังคับน้ี บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ที่ว่าด้วย ระบบการศึกษาส าหรับ

ระดับปริญญาตรี ในสว่นท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในขอ้บังคับน้ีหรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี  ให้ใชข้้อบังคับน้ีแทน 

 ข้อ 4  ในขอ้บังคับน้ี 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายถงึ  สภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  "มหาวทิยาลัย”  หมายถงึ    มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “อธิการบด”ี       หมายถงึ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

  “คณบดี”   หมายถงึ  คณบดีของคณะวิชาที่นสิิตศกึษาในมหาวิทยาลัย 

  “นสิิต”              หมายถงึ  นสิิตมหาวทิยาลัยเนช่ันระดับปริญญาตรีและให้หมายรวมถึงนิสิต/

นักศกึษาจากสถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาของมหาวทิยาลัย เนช่ัน 

  “อาจารย์ประจ า” หมายถึง ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย ปฏบัิตงิานเต็มเวลา 

  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถงึ อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

ของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวจิัยในสาขาวชิาดังกลา่วของมหาวิทยาลัย  

  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีภาระหน้าท่ีใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 

และการพัฒนาหลักสูตร 

  “อาจารย์พิเศษ” หมายถงึ ผู้สอนท่ีไม่ใชอ่าจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

 “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายถงึ อาจารย์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นท่ีปรึกษาแก่นสิิต 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศ เพื่อ

ปฏบัิตกิารให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี ในกรณีท่ีจะต้องมกีารด าเนนิการใดๆ ท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี หรอืในกรณท่ีีมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องผ่อนผันข้อก าหนดตามข้อบังคับนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินจิฉัย สั่งการและปฏบัิตติามท่ีเห็นสมควร และให้ถอืเป็นท่ีสุด 
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หมวด 2 

ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษาของมหาวทิยาลัยม ี2 รูปแบบ คือ 

  6.1  แบบในช้ันเรียน 

  6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา โดยใช้การสอนทางไกลผ่าน

ระบบการสื่อสาร หรอืเครอืขา่ยสารสนเทศต่างๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

ข้อ 7  ระบบการจัดการศกึษาและระยะเวลาการศกึษา 

  7.1 มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยก าหนดให้หนึ่งปีการศึกษา แบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์ กรณีท่ีมีการ

จัดการศกึษาในภาคฤดูร้อน ก าหนดให้ระยะเวลาและจ านวนหนว่ยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศกึษาปกติ 

  7.2  ระบบหนว่ยกิตและการคิดหน่วยกิต  

    หนว่ยกิต หมายถงึ หน่วยท่ีใชแ้สดงปริมาณการศกึษา ซึ่งมีหลักเกณฑด์ังนี้ 

  7.2.1  รายวิชาทฤษฎี ท่ีใช้การบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิหรอืไม่น้อยกวา่ 1 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ให้มีคา่เท่ากับ 1 หนว่ยกิตระบบทวภิาค 

  7.2.2  รายวชิาภาคปฏบัิต ิที่ใชก้ารฝึกหรือทดลองในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง ไม่น้อยกว่า 

30 ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษาปกต ิหรอืไม่น้อยกวา่ 2 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 

   7.2.3  รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ ในแหล่งฝึกปฏิบัติ  ฝึกงานอาชีพ หรือ                

สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ                

1 หนว่ยกิต ระบบทวภิาค 

   7.2.4  รายวิชาท่ีใช้การท าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายนั้นๆ             

ไมน่อ้ยกว่า 45 ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษาปกต ิหรอืไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต ระบบ

ทวภิาค 

 7.3  กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือในลักษณะอื่น 

ก าหนดให้มีระยะเวลาการศึกษามีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคการศกึษาปกติในระบบทวภิาค 

 7.4  หนว่ยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสติลงทะเบียนเรียน 

 7.5  หน่วยกิตค านวณรายภาค หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนิสิตได้รับเกรด A, 

B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษานั้น 

 7.6  หนว่ยกิตค านวณสะสม หมายถึง จ านวนหนว่ยกิตท้ังหมดของทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษาท่ีนิสิต

ได้รับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ  F 

 7.7  หนว่ยกิตท่ีสอบได้ หมายถึง จ านวนหนว่ยกิตรายวิชาท่ีนิสิตสอบได้รับ A, B+, B, C+, C, D+, D, F 

S, E หรือ G ในกรณีท่ีนิสิตสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาท่ี

สอบได้มาแล้วให้นับจ านวนหนว่ยกิตสอบได้เพยีงคร้ังเดียว 

 7.8 กรณท่ีีลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้นในรายวิชาใด เมื่อได้รับเกรดหรือค่าระดับคะแนนใหม่ ให้

น าเกรดหรือค่าระดับคะแนนใหม่มาค านวณในรายวิชานั้น โดยไม่น าเกรดหรือค่าระดับคะแนนเดิมมาค านวณในค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ท้ังนี้ให้นับจ านวนหนว่ยกิตสอบได้เพยีงคร้ังเดียว 
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ข้อ 8 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 

  8.1 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า             

180 หน่วยกิตและนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปี

การศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนคร้ังแรกใน

หลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวชิาชีพ 

  8.2 หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตอลดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต และ

นสิิตตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลัยไมน่อ้ยกว่า 8 ภาคการศกึษาปกติหรือ 4 ปีการศึกษา แตใ่ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 

20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐาน

การจัดการศกึษาขององคก์รวิชาชพี  

 8.3 หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และ

นสิิตตอ้งลงทะเบียนเรียนในมหาวทิยาลัยไมน่อ้ยกว่า 6 ภาคการศกึษาปกติหรือ 3 ปีการศึกษา แตใ่ชเ้วลาศกึษาไม่เกิน 

16 ภาคการศกึษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตัง้แตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการ

จัดการศกึษาขององคก์รวิชาชพี 
 

หมวด 3 

หลักสูตร 

ข้อ 9  ประเภทและโครงสร้างของหลักสูตร 

  9.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเน้นให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาการ 

และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณจ์รงิได้อยา่งสร้างสรรค์ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

   9.1.1 หมวดศกึษาท่ัวไป มจี านวนหนว่ยกิตไมน่อ้ยกว่า 30 หนว่ยกิต 

   9.1.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตอ้งมีจ านวน หน่วยกิตดงันี้ 

    (1) หลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 6 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 108 หนว่ยกิต 

    (2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 90 หนว่ยกิต 

    (3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 72 หนว่ยกิต  

    อน่ึง อาจจัดการศึกษาในหมวดวชิาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอก

และวิชาโท โดยจ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกตอ้งมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และจ านวนหน่วยกิตวิชาโทต้องมี ไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีเป็นวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนั้น

วิชาเอกคู่ต้องมีจ านวน หน่วยกิตของวิชาเอกรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ท้ังนี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ตอ้งไม่น้อยกวา่ 150 หนว่ยกิต 

   9.1.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตอ้งมีจ านวนหนว่ยกิต ไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต 

  9.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเน้นให้มีความรู้

ความสามารถระดับสูง โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวชิาในระดับบัณฑิตศกึษาท่ีเปิดสอนอยู่ และสนับสนุนให้

ได้ท าวิจัยทางวิชาการ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

   9.2.1 หมวดศกึษาท่ัวไป มจี านวนหนว่ยกิตไมน่อ้ยกว่า 30 หนว่ยกิต 

   9.2.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตอ้งมีจ านวนหนว่ยกิต ดังนี้ 

    (1) หลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 6 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 108 หนว่ยกิต 

    (2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 90 หนว่ยกิต 

    (3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 72 หนว่ยกิต 
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   9.2.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑิตศกึษาตอ้งมจี านวนหนว่ยกิตไมน่อ้ยกว่า 12 หนว่ยกิต 

   9.2.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตอ้งมีจ านวนหนว่ยกิต ไม่นอ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต 

  9.3 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีความรอบรู้ท้ังภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เน้นให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและ

ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคของศาสตร์ในสาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจ

ศกึษา ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

   9.3.1 หมวดศกึษาท่ัวไป มจี านวนหนว่ยกิตไมน่อ้ยกว่า 30 หนว่ยกิต 

   9.3.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตอ้งมีจ านวนหนว่ยกิต ดังนี้ 

    (1) หลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 6 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 108 หนว่ยกิต 

    (2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 90 หนว่ยกิต 

    (3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 72 หนว่ยกิต 

    อน่ึง อาจจัดการศึกษาในหมวดวชิาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอก

และวิชาโท โดยจ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกต้องมไีม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และจ านวนหน่วยกิตวิชาโทต้องมี ไม่น้อย

กว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีท่ีเป็นวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนั้น

วชิาเอกคู ่ ตอ้งมีจ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  ท้ังนี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ตอ้งไม่น้อยกวา่ 150 หนว่ยกิต 

   9.3.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตอ้งมีจ านวนหนว่ยกิต ไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต           

   หลักสูตรอาจจัดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อเน้นการเพิ่มเติมความรู้และทักษะการ

ปฏบัิตงิานขั้นสูงแก่ผู้ท่ีมีทักษะการปฏบัิตกิารอยู่แล้ว 

  9.4 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับ

ผู้เรียนท่ีมีความความสามารถพิเศษ เน้นให้มีความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรท่ี

เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิด

สอนอยู่ และสนับสนุนให้ได้ท าวิจัยหรือการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ ซึ่งจะ

ประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 9.4.1 หมวดศกึษาท่ัวไป มจี านวนหนว่ยกิตไมน่อ้ยกว่า 30 หนว่ยกิต 

 9.4.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตอ้งมีจ านวนหนว่ยกิต ดังนี้ 

 (1) หลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 6 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 108 หนว่ยกิต 

 (2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 90 หนว่ยกิต 

 (3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ไมน่อ้ยกว่า 72 หนว่ยกิต 

 9.4.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑิตศกึษาตอ้งมจี านวนหนว่ยกิตไมน่อ้ยกว่า 12 หนว่ยกิต 

 9.4.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี ตอ้งมีจ านวนหนว่ยกิต ไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต 
 

หมวด 4 

อาจารย ์

 ข้อ 10 จ านวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัตขิองอาจารย์  

  10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 299 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

   10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง

ทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่ง

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 

เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

   10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

    กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัตติรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่นอ้ยกวา่วิชาเอกละ 3 คน 

   10.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวชิาท่ีสอน 

    กรณท่ีีอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าท่ีสอนก่อนท่ีเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ้ให้สามารถท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ู้สอนตอ่ไปได้ 

    กรณีท่ีเป็นอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์การ

ท างานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 6 ปี และมีช่ัวโมงสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวน

ชั่วโมงสอนในรายวชิาน้ันๆ    

  10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชพีหรือปฏบัิตกิาร และหลักสูตรปริญญาตรี (ตอ่เนื่อง)  

   10.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง

ทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ซึ่งได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เร่ืองใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง   

    กรณีท่ีเป็นหลักสูตรเนน้ทักษะด้านวชิาชพีตอ้งมคีุณสมบัตติามมาตรฐานวิชาชพีนัน้ๆ 

   กรณีท่ีร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งน้ันไมน่อ้ยกว่า 6 ปี 

  10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

    กรณีท่ีเป็นหลักสูตรเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ ต้องมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างนอ้ย 2 ใน 5 คนท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติกร ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรือ

เป็นบุคลากรท่ีมาจากหน่วยงานนัน้โดยมคีุณวุฒไิมต่่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานใน

หนว่ยงานแหง่นัน้ไม่นอ้ยกว่า 6 ปี  

   กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็น
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หลักสูตรท่ีเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ด้าน

ปฏบัิตกิาร 1 ใน 3 คน 

  10.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวชิาท่ีสอน 

   กรณท่ีีอาจารยป์ระจ ามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าท่ีสอนก่อนท่ีเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ้ให้สามารถท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   กรณีท่ีเป็นอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์การ

ท างานที่เกี่ยวข้องกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 6 ปี และมีช่ัวโมงสอนได้ไมเ่กินร้อยละ 50 ของจ านวน

ชั่วโมงสอนในรายวชิาน้ันๆ 

   กรณีท่ีเป็นหลักสูตรเนน้ทักษะด้านวชิาชพีตอ้งมคีุณสมบัตติามมาตรฐานวิชาชพีนัน้ๆ 
 

หมวด 5 

การรับเขา้ศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 ข้อ 11 การรับสมัครเข้าเป็นนิสติ 

  11.1  คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าเป็นนิสติ 

   ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นตามท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนดในหลักสูตร หรือ 

   กรณีท่ีเป็นหลักสูตรแบบก้าวหน้าท้ังทางวิชาชีพ และทางวิชาชีพหรือทางปฏิบัติการ ต้องส าเร็จ

การศึกษาไมต่่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ต้องไม่ต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนดในหลักสูตร อนึ่ง ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ต้องมีผลการเรียนท่ีมี

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท่า หากมผีลการเรียนในภาคการศกึษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีคา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-

Point Average : CGPA) 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตร

แบบก้าวหนา้  

  11.2 การคัดเลอืกผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสติให้เป็นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 11.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือ

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เขา้เป็นนิสติ 

 

 ข้อ 12 การขึน้ทะเบียนเป็นนิสติ 

  12.1 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสติท่ีผ่านการคัดเลอืกแลว้จะมีสภาพเป็นนิสติก็ตอ่เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสติแลว้ 

  12.2  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมท้ังช าระเงินตาม

ระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลัย 

  12.3  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสติท่ีผ่านการคัดเลอืกให้เข้าเป็นนิสติในหลักสูตรสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็น

นิสิตสาขาวิชานั้น ท้ังนี้หากนิสิตจะโอนย้ายสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกในภายหลังจะต้องได้รับการอนุมัติจาก

มหาวทิยาลัย 
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 ข้อ 13  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนว่ยกิต 

  13.1  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนว่ยกิตภายในมหาวิทยาลัย 

   13.1.1 คุณสมบัตขิองนิสติท่ีขอเทียบโอนภายในมหาวทิยาลัยได้ คือ นิสิตท่ีต้องการย้ายสาขาวิชา 

นสิิตท่ีได้รับอนุมัตใิห้คนืสภาพนสิิต และนิสติท่ีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นของมหาวทิยาลัย 

   13.1.2  หลักเกณฑก์ารขอเทียบโอนภายในมหาวทิยาลัยคือ 

    (1)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาในหลักสูตรท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 

    (2)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาท่ีขอ

เทียบโอน 

    (3)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

    (4)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบได้ไม่ต่ ากว่าเกรด C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรอืเทียบเท่า 

    (5)  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบโอนจะต้องรวมกันแล้วไม่

เกินสามในสี่ของจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

    (6)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีมี

นสิิตศกึษาอยู่ 

    (7)  ให้นิสติย่ืนค ารอ้งขอเทียบโอนรายวชิาและหรือหนว่ยกิต ตอ่ส านักวิชาการให้เสร็จสิ้น

ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 

   13.1.3 กรณีท่ีนิสิตได้ศึกษารายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาเดียวกันมาแล้ว ให้ใช้ผลการเรียนรู้ตาม

ระดับขัน้คะแนนเดิมท่ีได้รับ 

  13.2 การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนว่ยกิตจากสถาบันอ่ืน 

  13.2.1  คุณสมบัตขิองผู้ท่ีขอเทียบโอนจากสถาบันอ่ืน คือ 

   (1)  ตอ้งมีคุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

   (2)  ตอ้งผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลอืกอยา่งใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  (3)  ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตของสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าใน

หลักสูตรท่ีกระทรวง ศกึษาธิการ หรือหนว่ยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

  (4)  ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกหรือให้พ้นสภาพนิสิต ด้วยเหตุถูกลงโทษทาง

วนิัยจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน 

 13.2.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนจากสถาบันอ่ืน คือ 

  (1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ท่ี

กระทรวงศึกษาธกิาร หรอืหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

  (2)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาท่ีขอ

เทียบโอน 

  (3)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

  (4)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบได้ไม่ต่ ากว่าเกรด C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 

จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรอืเทียบเท่า หรอืเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 
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  (5)  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบโอนนับรวมกันแล้วไม่เกิน

สามในสี่ของจ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

  (6)  นสิิตจะตอ้งลงทะเบียนเรียนและมผีลการศึกษาไมน่อ้ยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนหน่วย

กิต รวมท้ังหมดของหลักสูตร จึงจะมีสทิธ์ิส าเร็จการศึกษา แตไ่มม่สีิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตนิยิม 

  (7)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีมี

นสิิตศกึษาอยู่หรือได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

  (8) นิสิตท่ีได้รับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น จะต้องใช้เวลา

ศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลัยอย่างนอ้ยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศกึษาปกติ 

  (9)  ให้นิสติย่ืนค ารอ้งขอเทียบโอนรายวชิาและหรือหนว่ยกิต ตอ่ส านักวิชาการให้เสร็จสิ้น

ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ท้ังนี้ต้องเป็นผลการศึกษาท่ีได้รับก่อนการขึ้นทะเบียน

เป็นนิสติมหาวิทยาลัย 

    กรณีท่ีนิสิตส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และประสงค์ท่ีจะศึกษา

ปริญญาตรีท่ีสอง ให้ยกเวน้รายวชิาในหมวดศกึษาท่ัวไปจ านวน 30 หนว่ยกิต 

  13.3  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยเข้าสูก่ารศึกษาในระบบ 

  13.3.1  คุณสมบัติของผู้ท่ีขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบและ

ประกาศของมหาวทิยาลัย 

  13.3.2 หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนความรู้และการให้หนว่ยกิต คือ 

    (1) การเทียบโอนความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรท่ีผู้ขอเทียบ

โอนตอ้งการ 

    (2)  วธีิการประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม

รายวชิาและเกณฑ์การตัดสนิของการประเมินให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ

ของสภามหาวิทยาลัย 

    (3)  ผลการประเมินของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีจะเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ได้

ต้องได้ไม่ต่ ากว่าเกรด C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 จากระบบ  4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ท้ังนี้จะไม่มีการน าผล

การประเมินมาค านวณเป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

    (4)  การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินซึ่งเป็นไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

    (5)  การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ /หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดของหลักสูตรท่ีขอเทียบโอน 

ท้ังนีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

    (6) นิสิตท่ีได้รับการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ จะ ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน

มหาวทิยาลัยอย่างนอ้ยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศกึษาปกติ 

  (7) ให้นิสิตยื่นค าร้องขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ต่อส านักวิชาการให้เสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษานั้นๆ 

 ข้อ 14  ประเภทของสภาพนสิิต มี 2 ประเภท คือนสิิตสภาพปกติและนิสติสภาพวิทยาทัณฑ์ 
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  14.1  นสิิตสภาพปกติ ได้แก่ 

   14.1.1  นสิิตท่ีลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศกึษาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

   14.1.2  นิสิตท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

ไมต่่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   14.1.3  นสิิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน 

  14.2  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นิสิตท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-

Point Average : CGPA) ตัง้แต ่1.50 ถึง 1.99 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 ข้อ 15  การลงทะเบียนเรียน 

  15.1  การก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

  15.2  นิสิตสภาพปกติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตท่ีจะส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียนได้ และเสนอ

อธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 

  15.3  นสิิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และ

ไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและเสนออธิการบดีเพื่อทราบ

ตอ่ไป 

  15.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนท่ีสถาบันอื่น และนิสิตต่างสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนใน

มหาวทิยาลัยเนช่ันได้ ทัง้นี้ให้ปฏบัิตติามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ันเร่ืองการศึกษาข้ามสถาบัน 

  15.5  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ในลักษณะเป็นผู้ร่วมฟังการ

บรรยาย นิสิตอาจกระท าได้ แต่ท้ังนี้จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดของภาคการศึกษานั้นๆ จะต้องไม่เกิน 

22 หน่วยกิตส าหรับนิสิตสภาพปกติ และไม่เกิน 15 หน่วยกิตส าหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ท่ีระบุไว้ในข้อ 15.2 หรือ 

15.3 

  15.6  การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและเป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

  15.7  การลงทะเบียนเรียนจะครบถ้วนสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดช าระค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ภายหลังวันท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าธรรมเนยีมล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย  กรณีท่ีนิสิตลงทะเบียน

เรียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธ์ิเรียนในภาค

การศึกษานั้น เวน้แต่จะได้รับอนุมัตจิากอธิการบดีเป็นกรณีไป 

  15.8  นสิิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิต 

นอ้ยกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว้คอืน้อยกวา่ 9 หนว่ยกิต ในขอ้ 15.2 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ าหนวนหน่วยกิตท่ีเหลอืได้ 

 ข้อ 16  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวชิา (ติด W) 

  16.1  การขอเพิ่มรายวชิา กระท าได้ภายใน 2 สัปดาหแ์รกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้น 

  16.2  การขอลดรายวิชา กระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้น และรายวชิาท่ีขอลดนี้จะไมบั่นทึกในใบรายงานผลการศกึษา 
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  16.3  การขอถอนรายวิชา (ติด W) กระท าได้หลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และไม่

เกิน 12 สัปดาหแ์รกของภาคการศึกษาปกต ิหรอืหลังจากสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์

นับจากวันเร่ิมการเรียนของภาคการศึกษาฤดูรอ้น และรายวชิาท่ีเพกิถอนจะบันทึก W ในรายงานผลการศกึษา 

  16.4  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) นั้น จ านวนหน่วยกิตรวมหลังจากการเพิ่ม ลด 

หรือถอนรายวชิา (ติด W) แลว้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้คือไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตใน

แต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังรายละเอียดในข้อ 15.2 ส าหรับนิสิต

สภาพปกติ หรือไมเ่กิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน ดัง

รายละเอยีดในขอ้ 15.3 ส าหรับนสิิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 
 

หมวด 6 

ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

 ข้อ 17  นสิิตตอ้งช าระค่าบ ารุงการศกึษา และค่าธรรมเนยีมการศึกษาตามจ านวนและระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

ท่ีก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 18  การขอคนืค่าลงทะเบียนเรียนรายวชิา 

  18.1  รายวชิาใดที่มหาวทิยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา นสิิตผู้ลงทะเบียนเรียน

รายวชิาน้ันมสีิทธ์ิขอเงินค่าลงทะเบียนรายวชิาดังกลา่วคืนได้เต็มจ านวน 

  18.2  มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวชิาไม่วา่กรณีใดๆ 

  18.3  กรณีท่ีนิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่ได้โดยไม่ต้องช าระ

ค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ ท้ังน้ี นิสติต้องช าระค่าธรรมเนยีมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  18.4  กรณีท่ีนิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสิตท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่จะต้องช าระ

ค่าลงทะเบียนเรียนใหม่และต้องช าระค่าธรรมเนยีมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ข้อ 19  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิิต 

  19.1  ในกรณีท่ีนิสติไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาปกติไม่ว่ากรณใีด ยกเว้นภาคการศึกษาฤดู

ร้อน นสิิตตอ้งลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต 

หากนิสติไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะให้นิสิต

พน้สภาพการเป็นนิสติ 

  19.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิิตให้ด าเนนิการให้แลว้เสร็จภายในสัปดาห์ท่ี 4 นับจากวันเปิด

ภาคการศกึษา 

 ข้อ 20 การลาพักการเรียน 

  นสิิตอาจยื่นค ารอ้งขออนุมัตลิาพักการเรียนต่อมหาวทิยาลัยได้ในกรณีต่อไปนี้ 

  20.1  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสติระหว่างประเทศหรือได้รับทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนบัสนุน 

  20.2  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทยท่ี์มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชั้น 

1 ท่ีรักษาเป็นเวลานานเกินกวา่รอ้ยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศกึษานัน้ 

  20.3  มเีหตุจ าเป็นสว่นตัวอื่นๆ ท่ีอธิการบดีเห็นสมควร 

  20.4  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็วท่ีสุด เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้อง

แจ้งให้งานทะเบียนทราบ 
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  20.5  การลาพักการเรียนให้อนุมัติได้คร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นต้องขอ

ลาพักการเรียนต่อไปอกี ให้ย่ืนค ารอ้งขอลาพักการเรียนใหม่ 

  20.6  ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาท่ีลาพักรวม อยู่ในระยะเวลา

การศึกษาด้วย 

  20.7  ในระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนนิสิตต้องช าระค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศกึษาปกติ เพื่อรักษาสภาพนสิิตอย่างตอ่เนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด 

หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด จะพ้นสภาพนิสิตตาม

เกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ 19.1 
 

หมวด 7 

การวัดและการประเมนิผลการศกึษา 

 ข้อ 21 เวลาเรียน นสิิตท่ีมีสทิธ์ิจะได้รับการวัดและการประเมินผลการศกึษาในรายวิชาใดๆ จะต้องมีเวลาเรียน

ในรายวชิาน้ันๆ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิานั้น ในกรณีท่ีนิสิตมีเวลาเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดและการประเมินผลการศึกษาก็ได้ ท้ังนี้ อาจารย์

ผู้สอนในรายวชิาน้ันตอ้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณา 

 ข้อ 22  ระบบการประเมินผลการศึกษา 

  22.1  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบ่งค่าระดับ

คะแนนเป็น 8 ชว่งคะแนน ดังนี้ 

ค่าระดับคะแนน เกรด ความหมาย 

4.00 A ดีเลิศ (Exceptional) 

3.50 B+ ดีมาก (Very Good) 

3.00 B ดี (Good) 

2.50 C+ ค่อนขา้งด ี(Fair) 

2.00 C พอใช้ (Satisfactory) 

1.50 D+ ค่อนขา้งอ่อน (Quite poor) 

1.00 D ออ่นมาก (Very Poor) 

0 F ตก (Fail) 

   โดยจะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  22.1.1 ในรายวชิาท่ีนิสติเข้าสอบและหรือมผีลงานท่ีประเมินได้เป็นระดับขัน้ 

  22.1.2 เปลี่ยนจาก I ก่อนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสติลงทะเบียน 

  22.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเวน้รายวชิาโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

  22.2  นอกจากค่าระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามข้อ 22.1 แล้ว ยังอาจประเมินผลการศึกษา

รายวชิาใดโดยไม่มีคา่ระดับคะแนนได้ดังนี้ 

เกรด ความหมาย 

I ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

S พอใจ (Satisfactory) 

O พอใจมาก (Outstanding) 



 คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562  
                                                          

 

 

 

- 306 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 

เกรด ความหมาย 

U ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

W ถอนรายวชิา (Withdrawal) 

WA รายวชิาท่ีได้รับการยกเว้นไมต่อ้งลงทะเบียน (Waive) 

IP การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 

RF รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวชิาท่ีได้ F 

RD รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได้ D 

RD+ รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได้ D+ 

RC รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได้ C 

RC+ รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนเนน้ในรายวชิาท่ีได้ C+ 

TR รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอน 

CS รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 

CE รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบท่ีไม่ใชก่ารทดสอบมาตรฐาน 

CT รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอนโดยการประเมินการศึกษาหรอืการอบรม 

CP รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอนโดยการจัดท าแฟม้สะสมงาน 

  22.3  การให้เกรดท่ีไม่มคี่าระดับคะแนน 

   22.3.1 การให้เกรด I จะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสติยังท างานที่เป็นสว่นประกอบของการศึกษาใน

รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งได้รับการอนุมัติให้สอบภายหลังได้ และอาจารย์ผู้สอน

เห็นสมควรให้รอผลการศกึษาโดยความเห็นชอบของคณบดี แตท้ั่งน้ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อขอเปลี่ยนเกรด I ให้เสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นเกรด I จะเปลี่ยนเป็นเกรด F หรือ U แล้วแต่กรณีโดย

อัตโนมัติ 

   22.3.2 การให้เกรด S จะกระท าได้เมื่อผลการประเมนิเป็นท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้

วา่มกีารประเมนิผลอยา่งไมม่คี่าระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไมน่ับหน่วยกิต 

   22.3.3  การให้เกรด O จะกระท าได้เมื่อผลการประเมินเป็นท่ีพอใจมากในรายวิชาท่ีหลักสูตร

ก าหนดไวว้า่มกีารประเมนิผลอยา่งไมม่คี่าระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเป็นพเิศษโดยไมน่ับหน่วยกิต 

   22.3.4 การให้เกรด U จะกระท าได้เมื่อการประเมินผลไม่เป็นท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตร

ก าหนดไวว้า่มีการประเมินผลอย่างไม่มคี่าระดับคะแนน หรอืรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับเป็น

หนว่ยกิต หรือรายวชิาท่ีนิสติไม่สามารถเปลี่ยนเกรด I ได้ตามก าหนด 

   22.3.5 การให้เกรด W จะกระท าได้หลังจากท่ีนิสิตได้รับการอนุมัติให้ขอถอนรายวิชาตาม     

ข้อ 16.3 หรือนสิิตลาพักการศกึษา หรอืถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

   22.3.6 การให้เกรด WA จะกระท าได้เมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ 

หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องสามารถให้ด าเนนิการได้ 

    22.3.7 การให้เกรด IP จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมี    

การสอนและหรือการท างานอย่างต่อเนื่องกัน ท้ังน้ีตอ้งไม่เกิน 2 ภาคการศกึษาปกติ 

   22.3.8 การให้เกรด R จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้นเนื่องจาก     

ผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้เกรด F, D, D+, C หรือ C+ เมื่อผลการเรียนของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือ
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เรียนเนน้ใหมน่ัน้เป็นเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ให้เปลี่ยนผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีอยู่ในภาคการศึกษา

นัน้ๆ เป็น RF, RD,  RD+, RC หรือ RC+ 

  22.4 การให้เกรด F นอกเหนือจากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามข้อ 22.1 แล้ว จะกระท าได้ในกรณี

ตอ่ไปนี ้

   22.4.1  ในรายวิชาท่ีนิสิตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ     

น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิาน้ันตามขอ้ 21 

   22.4.2 เมื่อนิสติกระท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้เกรด F เนื่องจากนิสิตท่ี

ท าการทุจรติดว้ยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตามขอ้ 26.1 

   22.4.3 เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 

   22.4.4 นสิิตท่ีขาดสอบและไมไ่ด้ติดต่อขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

        22.5  การให้เกรด TR จะกระท าได้ในกรณีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและ           

โอนหนว่ยกิตในข้อ 13 

  22.6 การให้เกรด CS จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสติสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวทิยาลัย 

  22.7 การให้เกรด CE จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

  22.8 การให้เกรด CT จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสติผ่านการฝึกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  22.9 การให้เกรด CP จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

 ข้อ 23 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณคา่ระดับคะแนนเฉลี่ย 

  23.1  การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศกึษา 

  23.2  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยม ี2 ประเภท ซึ่งค านวณได้ ดังนี้ 

    23.2.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (Grade-Point Average : GPA)  ให้ค านวณผลการ

เรียนของนิสติในแตล่ะภาคการศึกษาโดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนท่ีนิสิตได้รับใน

แตล่ะรายวชิาเป็นตัวตัง้แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหนว่ยกิตท้ังหมดท่ีลงทะเบียนในภาคการศกึษานัน้ 

    23.2.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้ค านวณ

จากผลการเรียนของนสิิตตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังค านวณ โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวน

หนว่ยกิตกับค่าระดับคะแนนท่ีนิสติได้รับในแต่ละรายวชิาเป็นตัวตัง้แลว้หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตทุกรายวชิา

ท่ีใชค้ านวณ 

  23.3  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้

ค านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้สามารถน ามา             

ปัดเศษเพิ่มขึ้นเป็น 1 แลว้นับรวมกับทศนิยมต าแหน่งท่ีสอง แต่หากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 มีค่านอ้ยกว่า 5 ให้ตัดทศนิยม

ต าแหนง่ท่ี 3 ออก 
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  23.4  ในกรณีท่ีนิสิตได้เกรด I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน ให้รอการ

ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไวก้่อน จนกวา่เกรด I จะเปลี่ยนเป็นอยา่งอื่น 

 ข้อ 24  การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเนน้ 

  24.1  นิสิตท่ีได้รับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก

จนกว่าจะได้รับเกรดเป็น  A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 

      24.2  นิสิตท่ีได้รับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือ

เลอืกเรียนรายวชิาเลอืกอื่นแทนได้ 

  24.3  นอกจากที่กลา่วมาแล้วในขอ้ 24.1 และข้อ 24.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีได้รับ D, 

D+,C ,C+   อกีครัง้ก็ได้ การลงทะเบียนเรียนตามท่ีกลา่วนี้เรียกว่า “การเรียนเนน้” 

  24.4 ในการลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้น จะได้รับการแก้ไขเกรดในรายวิชานั้น การค านวณค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้คิดค่าระดับคะแนนท่ีได้รับการแก้ไขนั้นแทน

โดยคดิค านวณหน่วยกิตเพยีงคร้ังเดียว 

 ข้อ 25 การจ าแนกสภาพนสิิต 

  25.1  การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน

สุดท้ายส าหรับนสิิตท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัตคิรบถ้วนก่อนท่ีจะได้รับปริญญา เว้นแต่นิสิตท่ีเข้าศึกษา

เป็นภาคการศึกษาแรก ให้จ าแนกสภาพนิสติเมื่อสิ้นปีการศึกษานับตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศึกษา 

  25.2  ผลการเรียนในภาคการศกึษาฤดูร้อน ให้น าไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศกึษาท่ี 1 และภาค

การศึกษาที่ 2 ท่ีนิสติผู้นัน้ได้ลงทะเบียนเรียนและมจี านวนหนว่ยกิตเพื่อค านวณในการจ าแนกสภาพนิสติ 

  25.3  การจ าแนกสภาพนิสิตให้พิจารณาว่าเป็นนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ตาม

หลักเกณฑ์ในข้อ 14 ประเภทของสภาพนสิิต 

 ข้อ 26 การลงโทษนสิิตผู้กระท าความผิด 

  26.1  นสิิตท่ีท าการทุจรติดว้ยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ให้ได้รับเกรด F ในรายวิชา

ท่ีกระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นท่ีนิสิตผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้วให้ได้ผลการ

เรียนตามท่ีสอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาท่ียังไม่ได้สอบก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการเรียนตามท่ีสอบได้

จรงิ และหรอืพิจารณาสั่งพักการศึกษานิสิตผู้นั้นอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และหรืออาจให้พ้นสภาพ

นสิิตก็ได ้

  26.2  ถ้านิสิตกระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าคณะ

วิชาท่ีนิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี โดยคณบดีของคณะวิชาท่ีนิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณา

ลงโทษตามมติของคณะกรรมการประจ าคณะวชิา และแจ้งมหาวทิยาลัยเพื่อด าเนนิการต่อไป 

  26.3  การพักการศึกษาของนิสิตตามค าสั่งให้เร่ิมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดนั้น โดยให้มี

ระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ท้ังนี้ ให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการ ศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา และนิสิตท่ี

ถูกพักการศึกษาจะต้องช าระค่าลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิิตตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อ

รักษาสภาพนิสิตอย่างต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตอ่เนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด จะพน้สภาพนสิิตตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ 19.1 

 ข้อ 27  การพน้สภาพนสิิต นิสติจะพ้นสภาพการเป็นนิสติ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  27.1  เมื่อศกึษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัตใิห้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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  27.2  เมื่อได้รับอนุมัตจิากมหาวิทยาลัยให้ลาออก โดยได้ปฏบัิตติามระเบียบตา่งๆ อย่างครบถ้วน และ

ไมม่หีนี้สนิใดๆ ตอ่มหาวิทยาลัย 

  27.3  เมื่อมีการจ าแนกสภาพการเป็นนิสิตและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-

Point Average : CGPA) ต่ ากว่า 1.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  27.4  เมื่อเป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์แล้วมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ต่ ากว่า 1.80 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศึกษาปกติท่ีมีการจ าแนกสภาพการเป็นนิสิต

ตอ่เนื่องกัน 

  27.5  เป็นนสิิตสภาพวทิยาทัณฑ์ 4 ภาคการศกึษาปกตติอ่เนื่องกันแล้วยังไมพ่น้สภาพวทิยาทัณฑ์ 

  27.6  เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 12 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา หรือ

มีระยะเวลาการศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่มีจ านวนหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบตาม

หลักสูตรหรือมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต่ ากว่า 2.00 หรือไม่ส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามหลักสูตร 

  27.7  เมื่อมหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนิสิตตามข้อ 19.1 ท่ีก าหนดให้นิสิตพ้นสภาพเมื่อนิสิตไม่ได้

ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิิตตอ่เนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด 

  27.8  เมื่อท าผิดระเบียบอื่นๆ ของมหาวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนสิิต 

  27.9  ตรวจสอบพบในภายหลังว่า 

   27.9.1  แสดงเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนิสิตอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐานดังกลา่ว  

   27.9.2 ขาดคุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าเป็นนิสติตามข้อ 11.1 

  27.10 เสียชวีติ 

 ข้อ 28 การคืนสภาพนิสิต ผู้ท่ีพ้นสภาพนิสิตโดยการลาออกหรือพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียน

เพื่อรักษาสภาพนสิิตตอ่เนื่องกัน 2 ภาคการศกึษาปกติตามก าหนดตามขอ้ 19.1 มีความประสงค์ท่ีจะขอกลับเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค ารอ้งต่ออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพนิสิตได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ท่ีก าหนดไว้ 

 

หมวด 6 

การส าเร็จการศกึษาและการอนุมัติปรญิญาบัตร 

 ข้อ 29 คุณสมบัตขิองผู้ส าเร็จการศึกษา 

  29.1  มรีะยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   29.1.1 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 ภาค

การศึกษาปกติหรือ 5 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วัน

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวชิาชีพตามขอ้ 8.1  

  29.1.2 หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนคร้ัง

แรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวชิาชีพตามขอ้ 8.2 
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   29.1.3 หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 3 ปีการศึกษา แตใ่ชเ้วลาศกึษาไม่เกิน 16 ภาคการศกึษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรก

ในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวชิาชีพ ตามขอ้ 8.3   

  29.2  ศกึษาและสอบได้ครบตามจ านวนหนว่ยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

  29.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอดหลักสูตรไม่

ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  29.4  ไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  29.5  สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit Exam 

ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ข้อ 30 นสิิตท่ีลงทะเบียนเรียนและสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 

5 ปี หรือ 4 ป)ี แล้ว แตไ่ด้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต่ ากว่า 2.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน  ท้ังน้ีตอ้งมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไม่ต่ ากว่า 

1.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน จึงมีสิทธ์ิได้รับอนุปริญญา ท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

 ข้อ 31  การให้ปริญญาเกียรตนิยิม นิสติท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับปริญญาเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามขอ้ 29 และคุณสมบัตอิื่นๆ ครบถ้วนทุกประการ ดังนี้ 

   31.1  เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง ให้แกน่สิิตท่ีมีคุณสมบัตดิังนี้ 

   31.1.1  ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดคือ ตอ้งศึกษาในมหาวิทยาลยัไม่น้อยกวา่ 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปีการศึกษา แต่

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือ

เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.1 ส าหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ไม่

น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปี

การศึกษา นับตัง้แตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ 

ตามข้อ 8.2 ส าหรับหลักสูตร 5 ปีการศึกษา และไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลา

ศกึษาไม่เกิน 16 ภาคการศกึษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตัง้แตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวชิาชีพ ตามขอ้ 8.3 ส าหรับหลักสูตร 4 ปีการศึกษา ท้ังน้ีไมน่ับรวมระยะเวลาท่ี

นิสิตลาพักการศกึษาหรือมเีหตุจ าเป็นอยา่งอื่นท่ีอธิการบดีเห็นสมควร  

   31.1.2  ได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวชิาไม่นอ้ยวา่ 3.50  จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   31.1.3  สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไม่เคยได้เกรด F, D, D+ หรือ U 

และไมเ่คยเรียนซ้ าหรือเรียนเนน้ในรายวชิาใดๆ 

   31.1.4  ไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย และ 

   31.1.5 สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ 

Exit Exam ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

  31.2  เกียรตนิยิมอันดับสอง ให้แกน่สิิตท่ีมีคุณสมบัตดิังนี้ 
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   31.2.1  ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาการศึกษาท่ีก าหนดคือ ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า   10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปีการศึกษา 

แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ 

หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.1 ส าหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปี

การศึกษา นับตัง้แตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ 

ตามข้อ 8.2 ส าหรับหลักสูตร 5 ปีการศึกษา และไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลา

ศกึษาไม่เกิน 16 ภาคการศกึษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตัง้แตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวชิาชีพ ตามขอ้ 8.3 ส าหรับหลักสูตร 4 ปีการศึกษา ท้ังน้ีไมน่ับรวมระยะเวลาท่ี

นสิิตลาพักการศกึษาหรือมเีหตุจ าเป็นอยา่งอื่นท่ีอธิการบดีเห็นสมควร  

  31.2.2 ได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวชิาไม่นอ้ยกว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  31.2.3 สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไม่เคยได้เกรด F, D, D+ หรือ U 

และไมเ่คยเรียนซ้ าหรือเรียนเนน้ในรายวชิาใดๆ 

  31.2.4 ไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย และ 

  31.2.5 สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ 

Exit Exam ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ข้อ 32 การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเฉพาะผู้มีคุณสมบัติ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามขอ้ 29 ข้อ 30 และหรือข้อ 31 โดยให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย

พจิารณาและอนุมัตใิห้ส าเร็จการศึกษาเป็นวันส าเร็จการศึกษาของนิสิตผู้นั้น และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอเพื่ อ

ขออนุมัติการให้ปริญญาบัตรตอ่สภามหาวิทยาลัยตอ่ไป 

 ข้อ 33  การเพกิถอนการส าเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร 

  เมื่อความปรากฏแก่สภามหาวิทยาลัยว่า นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับปริญญาบัตรแล้ว เป็นผู้ขาด

คุณสมบัติหรือกระท าผิดท่ีเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการเข้าศึกษา เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการจัดการศึกษาและ

เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าดว้ยการศึกษา ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยด าเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนในกรณีท่ีเกิดขึ้น และจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

โดยเร็วท่ีสุด หากผลการพิจารณาปรากฎชัดเจนว่า นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับปริญญาบัตรแล้ว เป็นผู้ขาด

คุณสมบัติหรือกระท าผิดท่ีเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการเข้าศึกษา ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของ

นสิิตผู้น้ัน และให้ถอืว่าค าวินจิฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นท่ีสุด 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 

 (นายพนา จันทรวโิรจน์) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 ท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเนช่ัน 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเนชั่น 

ว่าดว้ย ระบบการศกึษาส าหรบัระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561 
 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธ์ิภาพ อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเนชั่นในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  จึงมีมติให้ตรา

ข้อบังคับไว ้ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 

บททัว่ไป 
 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วย ระบบการศึกษาส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใชบั้งคับต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ภายใตข้้อบังคับน้ี บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ที่ว่าด้วย ระบบการศึกษาส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา ในสว่นท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในขอ้บังคับน้ีหรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับน้ี  ให้ใชข้้อบังคับน้ีแทน 

 ข้อ 4  ในขอ้บังคับน้ี 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “มหาวทิยาลัย” หมายถงึ   มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “อธิการบด”ี      หมายถงึ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

  “คณบดี”           หมายถงึ  คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

  “บัณฑิตวทิยาลัย”  หมายถงึ  หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเนชั่นเทียบเท่าคณะวิชาท่ีด าเนินการ

จัดการศกึษาในระดับบัณฑิตศกึษา 

  “คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัย” หมายถงึ คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “ผู้อ านวยการหลักสูตร” หมายถงึ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

  “สาขาวิชา” หมายถงึ สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 

  “คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถงึ  คณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศกึษาในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

  “นิสิต” หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยเนชั่นระดับบัณฑิตศึกษาและให้หมายรวมถึงนิสิต/นักศึกษาจาก

สถาบันอื่นท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาของมหาวทิยาลัยเนช่ัน 

  “อาจารย์ประจ า” หมายถงึ ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวทิยาลัย และปฏบัิตงิานเต็มเวลา 

  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถงึ อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา

ของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซึ่งมีหน้าท่ีสอนและค้นคว้าวจิัยในสาขาวชิาดังกลา่วของมหาวิทยาลัย  
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  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีภาระหน้าท่ีใน

การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล 

และการพัฒนาหลักสูตร  

  “อาจารย์พิเศษ” หมายถงึ ผู้สอนท่ีไม่ใชอ่าจารย์ประจ าของมหาวทิยาลัย 

  “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายถงึ อาจารย์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นท่ีปรึกษาแก่นสิิต 

ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศ เพื่อ

ปฏบัิตกิารให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี ในกรณีท่ีจะต้องมกีารด าเนนิการใดๆ ท่ีมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี หรอืในกรณท่ีีมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ต้องผ่อนผันข้อก าหนดตามข้อบังคับนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินจิฉัย สั่งการและปฏบัิตติามท่ีเห็นสมควร และให้ถอืเป็นท่ีสุด 

 

หมวด 2 

ระบบการศึกษา 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษาของมหาวทิยาลัยม ี2 รูปแบบ คือ 

  6.1  แบบในช้ันเรียน 

 6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา โดยใช้การสอนทางไกลผ่าน

ระบบการสื่อสาร หรอืเครอืขา่ยสารสนเทศต่างๆ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

ข้อ 7  ระบบการจัดการศกึษาและระบบหนว่ยกิต 

  7.1 มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยก าหนดให้หนึ่งปีการศึกษา แบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีท่ีมีการ

จัดการศกึษาในภาคฤดูรอ้น ก าหนดให้ระยะเวลาและจ านวนหนว่ยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศกึษาปกติ 

  7.2  ระบบหนว่ยกิตและการคิดหน่วยกิต 

   หนว่ยกิต หมายถงึ หน่วยท่ีใชแ้สดงปริมาณการศกึษา ซึ่งมีหลักเกณฑด์ังนี้ 

  7.2.1  รายวิชาทฤษฎี ท่ีใช้การบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกต ิหรอืไม่น้อยกวา่ 1 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

  7.2.2  รายวชิาภาคปฏบัิต ิที่ใชก้ารฝึกหรือทดลองในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง ไม่น้อยกว่า 

30 ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษาปกต ิหรอืไม่น้อยกวา่ 2 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 

  7.2.3  รายวชิาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกปฏบัิตใินแหล่งฝึกปฏิบัติ ฝึกงานอาชีพ หรือสหกิจศึกษา

ไมน่อ้ยกว่า 45 ชั่วโมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ หรือไมน่อ้ยกว่า 3 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์    ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ

ทวภิาค 

  7.2.4  รายวิชาท่ีใช้การท าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายนั้นๆ           

ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ

ทวภิาค 

  7.2.5 รายวิชาสารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ หรือไมน่อ้ยกว่า 3 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

 7.2.6 รายวชิาวทิยานพินธ์ และรายวิชาดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ

หรือไมน่อ้ยกว่า 3 ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ ให้มีคา่เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
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 7.3  กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือในลักษณะอื่น 

ก าหนดให้มีระยะเวลาการศึกษามีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคการศกึษาปกติในระบบทวภิาค 

 7.4  หนว่ยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท่ีนิสติลงทะเบียนเรียน 

 7.5  หน่วยกิตค านวณรายภาค หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนิสิตได้รับเกรด A, 

A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษานั้น 

 7.6  หนว่ยกิตค านวณสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษาท่ีนิสิต

ได้รับเกรด A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D หรือ F 

 7.7 หน่วยกิตท่ีสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรายวิชาท่ีนิสิตสอบได้รับ A, A-, B+, B, B-, C+, C, 

F S, E หรือ G ในกรณีท่ีนิสติสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง หรือสอบได้รายวิชาใดท่ีระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาท่ี

สอบได้มาแล้วให้นับจ านวนหนว่ยกิตสอบได้เพยีงคร้ังเดียว 

 7.8  กรณท่ีีลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้นในรายวิชาใด เมื่อได้รับเกรดหรือค่าระดับคะแนนใหม่ ให้

น าเกรดหรือค่าระดับคะแนนใหม่มาค านวณในรายวิชานั้น โดยไม่น าเกรดหรือค่าระดับคะแนนเดิมมาค านวณในค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

ข้อ 8 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 

  8.1  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หรือหนึ่งปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนคร้ัง

แรกในหลักสูตรนี้ 

  8.2 ระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 36 หน่วยกิต และนิสิตต้อง

ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหนึ่งปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 

ภาคการศกึษาปกติหรือ 5 ปีการศกึษา นับตัง้แตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ 

  8.3  ระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น 

   แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค

การศึกษาปกติ หรือหนึ่งปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติหรือ 6 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วัน

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ 

   แบบ 1.2 และ 2.2 ส าหรับผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีจ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาค

การศึกษาปกติ หรือหนึ่งปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วัน

ลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ 

 

หมวด 3 

หลักสูตรการศกึษา 

 ข้อ 9  หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา มีดังน้ี 

  9.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เนน้พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชพีให้

มคีวามช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรท่ีมี

ลักษณะสิ้นสุดในตัวเองส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
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  9.2  หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้

ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ  มี

ความสามารถในการสร้างสรรค์และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ของตนกับ

ศาสตร์อ่ืนได้อยา่งต่อเนื่อง ในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต มีคุณธรรมจรรยาบรรณทาง

วชิาการและวิชาชพี เพื่อให้มคีวามรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกตใ์ชค้วามรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและ

สังคม 

  9.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยเป็น

หลักสูตรท่ีมีลักษณะสิน้สุดในตัวเองส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

  9.4  หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรู้

ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ  มี

ความสามารถในการสร้างสรรค์และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ของตนกับ

ศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง ในระดับสูงกว่าระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีคุณธรรม

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ 

นวัติกรรมท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพัฒนางาน สังคม และประเทศ 

 ข้อ 10  โครงสร้างหลักสูตร 

  10.1  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอด

หลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 24 หน่วยกิต 

  10.2  ระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต โดยแบ่ง

การศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

   แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เนน้การวิจัยโดยมีการท าวิทยานพินธ์ ดังนี้ 

    แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต ท้ังนี้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับ

หนว่ยกิตแต่จะต้องมผีลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน

รายวชิาอีกไม่นอ้ยกว่า 24 หน่วยกิต 

   แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เนน้การศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ

ท าสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นควา้อิสระไมน่อ้ยกว่า 3 หน่วยกิตและไมเ่กิน 6 หน่วยกิต 

  10.3 ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก

วชิาชีพชัน้สูง คือ 

  แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยการท าดุษฎีนิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ท้ังนี้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับ

หนว่ยกิตแต่จะต้องมผีลสัมฤทธ์ิตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

  แบบ 1.1 ผู้ เ ข้ าศึกษา ท่ีส า เ ร็จป ริญญาโทจะต้องท าดุษฎีนิพน ธ์ ไม่น้ อยกว่ า                  

48 หน่วยกิต 

  แบบ 1.2 ผู้ เ ข้ าศึกษา ท่ีส า เ ร็จปริญญาตรีจะต้องท าดุษฎีนิพน ธ์ ไม่น้อยกว่ า                     

72 หน่วยกิต 
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  ท้ังน้ี ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมมีาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหนา้ทางวชิาการและวิชาชพี และศกึษางานรายวชิาเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

  แบบ 2.1  ผู้ เ ข้ าศึกษา ท่ีส า เ ร็จป ริญญาโทจะต้องท าดุษฎีนิพน ธ์ ไม่น้ อยกว่ า               

36 หน่วยกิตและศกึษางานรายวชิาอีกไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต 

  แบบ 2.2  ผู้เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีจะตอ้งท าดุษฎนีพินธ์ไมน่อ้ยกวา่ 48 หนว่ยกิต

และศกึษางานรายวิชาอกีไมน่อ้ยกวา่ 24 หนว่ยกิต 

  ท้ังน้ี ดุษฎีนิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมมีาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

 

หมวด 4 

อาจารย ์

 ข้อ 11 จ านวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัตขิองอาจารย์  

  11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

   11.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวจิัย  

    ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี

คุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

   11.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรอืคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวจิัย  

    ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี

คุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

   11.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ  

5 ปีย้อนหลัง 

    กรณี ท่ี เ ป็ นอาจารย์พิ เศษต้ องมี คุณวุฒิ ไม่ ต่ า กว่ า ป ริญญาต รีห รือ เ ทียบ เ ท่ า                                 

มปีระสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีชั่วโมงสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ

จ านวนชั่วโมงสอนในรายวชิาน้ันๆ 

    ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

  11.2 ปริญญาโท 
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   11.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวจิัย  

    ส าหรับหลักสูตรปริญญาโททางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

   11.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรอืคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น

ผลงานวจิัย  

    ส าหรับหลักสูตรปริญญาโททางวิชาชีพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

   11.2.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ และสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ  

  (1) อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ตอ้งป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีเป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษาหรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่ง

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 เร่ือง

ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   (2) อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ต้องป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีเป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษารว่มหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับ

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  3 เร่ืองใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  กรณีท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กันกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อย

กว่า 10 เร่ือง 

  กรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนด 

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กันกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป 

  11.2.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระปากเปล่า             

ขั้นสุดท้าย จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ท้ังนี้ 

ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือ

การศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องมี

คุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ี 
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   (1) กรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใชเ่ป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการนี้ต้องได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    (2) กรณีท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวขอ้วิทยานพินธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นควา้อิสระ ไมน่อ้ยกว่า 10 เร่ือง 

    กรณท่ีีผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกไม่มวีุฒกิารศึกษาและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนด 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกตอ้งเป็นผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป 

  11.2.5 อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวชิาท่ีสอน มีประสบการณ์

ด้านการสอน มีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการนี้ต้อง

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย   1 

รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

   ท้ังนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ า

เป็นผู้รับผิดชอบรายวชิาน้ัน 

   ส าหรับหลักสูตรปริญญาโททางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

มาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

  11.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง  

   11.3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่

เป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการนี้ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  1 

รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี

คุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

   11.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรอืคุณวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ซึ่งได้รับ 

การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 เร่ืองใน

รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

    ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตอ้งมีคุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 
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   11.3.3 อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรอืคุณวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน มีประสบการณ์ด้านการสอน มีผลงานทางวิชาการท่ี ไม่ใช่เป็นส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการนี้ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ

พจิารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

    กรณีอาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การท างานท่ี

เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 4 ปี ทัง้นี้ อาจารย์พิเศษตอ้งมีช่ัวโมงสอนไมเ่กินร้อยละ 50 ของรายวชิาโดยมี

อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวชิาน้ัน 

    ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงทางวิชาชพี อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

  11.4 ปริญญาเอก 

   11.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มคีุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒปิริญญาโทหรือ

เทียบเท่าท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการอยา่งน้อย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

    ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาชพี อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

   11.4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรอืคุณวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

    ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพนัน้ๆ 

   11.4.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนินพธ์  

    (1) อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ตอ้งป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีเป็น

อาจารย์ท่ีปรึกษาหรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่ง

ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย   3 

เร่ืองในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  (2) อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ต้องป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ีเป็นอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพจิารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 3 เร่ืองในรอบ 5 

ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    กรณีท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใชส่่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสารท่ีมีช่ืออยู่ในฐานขอ้มูล

ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กันกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า

อสิระ ไมน่อ้ยกว่า 5 เร่ือง 
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    กรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนด 

ผู้ทรงคุณวุฒติอ้งเป็นผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กันกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป 

  11.4.4 อาจารย์สอบดุษฎีนิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้าย จะต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบดุษฎนีิพนธ์ ตอ้งมีคุณสมบัตดิังตอ่ไปน้ี 

   (1) กรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการนี้ต้องได้รับการเผยแพร่ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   (2) กรณีท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า และมีผลงานทางวชิาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวขอ้ดุษฎนีพินธ์ ไมน่อ้ยกว่า 5 เร่ือง 

    กรณท่ีีผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกไม่มวีุฒกิารศึกษาและผลงานทางวิชาการตามท่ีก าหนด 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกตอ้งเป็นผู้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบตอ่ไป 

  11.4.5 อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือคุณวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน มีประสบการณ์ด้านการสอน มีผลงานทางวิชาการท่ี

ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และผลงานทางวิชาการนี้ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  กรณีท่ีรายวิชาสอนไม่ใช่รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ผู้สอนท่ีมี

คุณวุฒปิริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหยง่ทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ได้ 

  ท้ังน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ า

เป็นผู้รับผิดชอบรายวชิาน้ัน 

 ข้อ 12 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษา

ค้นควา้อิสระ 

  12.1 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 

  12.1.1 รับผิดชอบและควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานพินธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้า

อิสระของนิสิตให้สอดคล้องกับโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีได้รับการ

อนุมัต ิ

  12.1.2 เสนอชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษารว่ม 

  12.1.3 ให้ค าปรึกษาและชี้แนะเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด วธีิการวิจัยหรือการศึกษา การ

เขียน การใช้ภาษา และรวมถึงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษา

ค้นควา้อิสระของนสิิต 
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  12.1.4 ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและรับผิดชอบประเมินผลการการท า             

ดุษฎนีพินธ์ วิทยานพินธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นควา้อิสระของนสิิตจนเสร็จสมบูรณ์ 

  12.1.5 ให้ความเห็นชอบในการขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษา

ค้นควา้อิสระของนสิิต 

  12.1.6 ร่วมเป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ของนิสติ 

  12.1.7 หลังการสอบดุษฎนีพินธ์ วิทยานพินธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นควา้อิสระ อาจารย์ท่ี

ปรึกษาหลักต้องด าเนินการให้นิสิตแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์    

สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นควา้อิสระ พร้อมท้ังก ากับดูแลให้นิสติจัดสง่รายงานและเอกสารอื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และก ากับดูแลให้นสิิตจัดท าบทความทางวิชาเพื่อการเผยแพร่ผลงานหรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานดุษฎนีพินธ์ วิทยานพินธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง 

หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานเพื่อขอส าเร็จการศึกษา 

  12.2 อาจารย์ท่ีปรึกษารว่ม 

  12.2.1 ร่วมรับผิดชอบและควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษา

ค้นควา้อิสระของนสิิตให้สอดคลอ้งกับโครงร่างดุษฎนีพินธ์ วิทยานพินธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นควา้อิสระท่ีได้รับ

การอนุมัต ิ

  12.2.2 ร่วมให้ค าปรึกษาและชี้แนะเกี่ยวกับเนื้อหาทางทฤษฎี แนวคิด วิธีการวิจัยหรือการศึกษา 

การเขียน การใช้ภาษา และรวมถึงการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ

การศึกษาค้นควา้อิสระของนสิิต 

  12.2.3 ร่วมติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและรับผิดชอบประเมินผลการการท า

ดุษฎนีพินธ์ วิทยานพินธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นควา้อสิระของนสิิตจนเสร็จสมบูรณ์ 

  12.2.4 อาจร่วมเป็นกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้า

อสิระของนสิิต 

 ข้อ 13 ภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานพินธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นควา้อิสระ 

 13.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือ

วทิยานพินธ์หลัก 1 คนให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือวทิยานพินธ์ของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา ตามหลักเกณฑ์

ดังตอ่ไปนี ้

วุฒกิารศึกษา ต าแหนง่ทางวิชาการ 
จ านวนนสิิตท่ีเป็น 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 

(1) ปริญญาเอก อาจารย์ 5 คน 

(2) ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน 

(3) ปริญญาเอก รองศาสตราจารย์ 10 คน 

(4) ปริญญาเอก ศาสตราจารย์ 10 คน 

(5) ปริญญาโท รองศาสตราจารย์ 10 คน 

(6) ปริญญาเอก ศาสตราจารย์ 10 คน 
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  อน่ึง หากอาจารย์ประจ าที่มวีุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการศาสตราจารย์มีความจ าเป็นต้องเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หลักเกินกว่าจ านวนท่ี

ก าหนด ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่ออนุมัติ แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา และหาก

จ าเป็นต้องอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หลักเกินกว่า 15 คนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้

ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอ่ไป 

 13.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 

หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก 1 คนให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับ

บัณฑิตศกึษา ได้ไม่เกิน 15 คน 

  อนึ่ง หากอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักท้ังดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และ             

สารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นควา้อิสระ ให้คดิสัดสว่นจ านวนนสิิตท่ีท าดุษฎีนิพนธ์หรือวทิยานพินธ์ 1 คน เทียบเท่าได้กับ

จ านวนนสิิตท่ีท าสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ท้ังน้ีรวมกันแล้วตอ้งไม่เกิน 15 คนตอ่ภาคการศึกษา 
 

หมวด 5 

การรับเขา้ศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 ข้อ 14  การรับสมัครเข้าเป็นนิสติ 

  14.1  คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าเป็นนิสติ 

   14.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโท 

    (1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

    (2) คุณสมบัตอิื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในหลักสูตร  

    (3) เป็นผู้ท่ีไม่เคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรท่ีจะศึกษา เว้นแต่บัณฑิตวิทยาลัยจะ

พจิารณาอนุมัตเิป็นเฉพาะราย 

   14.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

    (1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

    (2) คุณสมบัตอิื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในหลักสูตร  

   (3) เป็นผู้ท่ีไม่เคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรท่ีจะศึกษา เว้นแต่บัณฑิตวิทยาลัยจะ

พจิารณาอนุมัตเิป็นเฉพาะราย 

   14.1.3 หลักสูตรปริญญาเอก 

    (1) กรณเีข้าศึกษาในขอ้ 10.3 แบบ 1.1 หรือแบบ 2.1 ตอ้งส าเร็จการศึกษา ไมต่่ ากว่า

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 

    (2) กรณีเข้าศึกษาในข้อ 10.3 แบบ 1.2 หรือแบบ 2.2 ต้องส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ า

กว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดมีาก 

   (3) มผีลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  หรือ 

   (4) คุณสมบัตอิื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในหลักสูตร  

   (5) เป็นผู้ท่ีไม่เคยขึ้นทะเบียนนิสิตในหลักสูตรท่ีจะศึกษา เว้นแต่บัณฑิตวิทยาลัยจะ

พจิารณาอนุมัตเิป็นเฉพาะราย 

 14.2  การคัดเลอืกผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสติให้เป็นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 14.3  มหาวทิยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือ

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ลงทะเบียนศึกษารายวิชากับมหาวิทยาลัย เพื่อน าหน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของ

สถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดได้โดยต้องช าระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 14.4 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่นิสิตนักศึกษาสถาบันอื่นใด

ลงทะเบียนรายวชิาโดยไม่นับหนว่ยกิตได้ แตบุ่คคลนั้นตอ้งมีคุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตาม

ข้อ 14.1 และต้องปฏบัิตติามขอ้บังคับและระเบียบตลอดจนตอ้งช าระค่าหนว่ยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 15 การขึน้ทะเบียนเป็นนิสติ 

  15.1 ผู้สมัครเข้าเป็นนสิิตท่ีผ่านการคัดเลอืกแล้วจะมีสภาพเป็นนสิิตก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนสิิตแล้ว 

 15.2  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมท้ังช าระเงินตาม

ระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลัย  

  15.3  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียน

เป็นนิสิตสาขาวิชานั้น ท้ังนี้หากนิสิตจะโอนย้ายสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกในภายหลังจะต้องได้รับการอนุมัติจาก

มหาวทิยาลัย 

 ข้อ 16  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนว่ยกิต 

  16.1  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนว่ยกิตภายในมหาวิทยาลัย 

   16.1.1 คุณสมบัติของนิสิตท่ีขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได้  คือ นิสิตท่ีต้องการย้าย

สาขาวิชา นสิิตท่ีได้รับอนุมัตใิห้คนืสภาพนสิิต และนสิิตท่ีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นของมหาวทิยาลัย  

   16.1.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนภายในมหาวทิยาลัย คือ 

    (1)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาในหลักสูตรท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 

    (2)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีบรรจุในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ขอเทียบโอน 

    (3)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

  (4)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบได้ไม่ต่ ากว่าเกรด B หรือค่าระดับคะแนน 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรอืเทียบเท่า หรอืได้เกรด S 

  (5)  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบโอนจะต้องรวมกันแล้ว

ไมเ่กินหนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

  (6)  นสิิตท่ีได้รับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา

วทิยานพินธ์ไม่น้อยกวา่ 12 หนว่ยกิต หรือรายวชิาสารนพินธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ

รายวชิาดุษฎนีพินธ์ไม่น้อยกวา่ 48 หนว่ยกิต  

  (7) ให้นิสติย่ืนค ารอ้งขอเทียบโอนรายวชิาและหรือหนว่ยกิตต่อส านักวิชาการให้เสร็จ

สิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก 

  16.2  การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนว่ยกิตจากสถาบันอ่ืน 

   16.2.1   คุณสมบัตขิองผู้ท่ีขอเทียบโอนจากสถาบันอ่ืน คือ 

      (1)  ตอ้งมีคุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

      (2)  ต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ ง  ตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 
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      (3)  ตอ้งเป็นหรือเคยเป็นนิสติของสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศกึษาหรือเทียบเท่าใน

หลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธกิาร หรอืหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

      (4)  ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกหรือให้พ้นสภาพนิสิต ด้วยเหตุถูกลงโทษ

ทางวินัยจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน 

  16.2.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนจากสถาบันอ่ืน คือ 

   (1)  รายวชิาหรือกลุ่มวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ต้องเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าท่ีเคยศึกษาอยู่ ใน

สถาบันอุดมศกึษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมายรับรองให้

การรับรอง 

   (2)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีบรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาท่ีขอ

เทียบโอน   

   (3)  เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

   (4)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบได้ไม่ต่ ากว่าเกรด B หรือค่าระดับคะแนน 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า หรือได้เกรด S หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

   (5)  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบโอนจะต้องรวมกันแล้ว

ไมเ่กินหนึ่งในสามของจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรท่ีรับโอน 

   (6)  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนหนว่ยกิตรวมท้ังหมดของหลักสูตร จึงจะมีสทิธ์ิส าเร็จการศึกษา  

   (7)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไมเ่กินช้ันปีและภาคการศึกษาที่

มนีสิิตศกึษาอยู่หรือได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

   (8) นิสิตท่ีได้รับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น จะต้องใช้

เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ และลงทะเบียนเรียนรายวิชา

วทิยานพินธ์ไม่น้อยกวา่ 12 หนว่ยกิต หรือรายวชิาสารนพินธ์หรือการศึกษาค้นควา้อิสระไมน่อ้ยกว่า  6 หน่วยกิต หรือ

รายวชิาดุษฎนีพินธ์ไม่น้อยกวา่ 48 หนว่ยกิต 

   (9)  ให้นิสติย่ืนค ารอ้งขอเทียบโอนรายวชิาและหรือหนว่ยกิตต่อส านักวิชาการให้เสร็จ

สิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ท้ังน้ีตอ้งเป็นผลการศกึษาท่ีได้รับก่อนการขึ้นทะเบียน

เป็นนิสติมหาวิทยาลัย 

  16.3  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยเข้าสูก่ารศึกษาในระบบ 

  16.3.1 คุณสมบัติของผู้ท่ีขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบและ

ประกาศของมหาวทิยาลัย  

  16.3.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนความรู้และการให้หนว่ยกิต คือ 

  (1) การเทียบโอนประสบการณ์และความรู้จะเทียบเป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาตาม

หลักสูตรและระดับการศกึษาท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลัยท่ีผู้ขอเทียบโอนตอ้งการ 
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  (2)  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การตัดสินของการประเมินให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

  (3)  ผลการประเมินของรายวชิาหรือกลุ่มวิชาท่ีจะเทียบโอนประสบการณ์และความรู้

ได้ต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ ากว่าเกรด B หรือค่าระดับคะแนน 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หรือ

เกรด S จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น ท้ังนี้จะไม่มีการน าผลการประเมินมาค านวณเป็นค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA)  

  (4)  การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินซึ่งเป็นไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

  (5)  การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้เทียบโอนหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดของหลักสูตรท่ีขอ           

เทียบโอน ทัง้นี้ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

  (6) นิสิตท่ีได้รับการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ จะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน

มหาวทิยาลัยอย่างนอ้ยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศกึษาปกติ หรือลงทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยานิพนธ์  ไม่น้อย

กว่า 12 หนว่ยกิต หรือรายวชิาสารนพินธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือรายวิชาดุษฎีนิพนธ์

ไมน่อ้ยกว่า 48 หนว่ยกิต 

   (7) ให้นิสิตยื่นค าร้องขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ต่อส านักวิชาการให้เสร็จ

สิน้ภายใน 1 ภาคการศกึษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ท้ังนี้ต้องเป็นผลการศึกษาท่ีได้รับก่อนการขึ้นทะเบียน

เป็นนิสติมหาวิทยาลัย 

  16.4 กรณีท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตซึ่งมีคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาตามข้อ 16.1 เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกันหรือในสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 

มหาวทิยาลัยอาจพิจารณาให้เทียบโอนรายวิชาท่ีศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตได้ ท้ังนี้ จะต้องไม่เกินร้อยละ 

40 ของจ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตรท่ีจะเขา้ศกึษา 

 

 ข้อ 17  ประเภทของสภาพนสิิต มี 2 ประเภท คือ  

  17.1  สภาพนิสติตามลักษณะของผู้สมัคร 

   17.1.1 นสิิตสามัญ ได้แก่ ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตท่ีผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของ

มหาวทิยาลัยเข้าศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

   17.1.2  นิสิตวิสามัญ ได้แก่  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตท่ีได้ รับการพิจารณาให้ เข้าศึกษาใน

มหาวทิยาลัยโดยมีเงื่อนไขแบบให้ทดลองศึกษา ท้ังนี้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกจะต้องสอบได้หน่วยกิตไม่น้อยกว่า  6 

หนว่ยกิตและได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไมต่่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนน ก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นนิสติสามัญ  

    ในกรณีท่ีนิสิตวิสามัญยังมิอาจเปลี่ยนประเภทตามวรรคแรก บัณฑิตวิทยาลัยอาจจะ

พจิารณาอนุญาตให้ศึกษาต่ออกี 1 ภาคการศึกษา โดยต้องมีจ านวนหนว่ยกิตสะสมไมน่อ้ยกว่า 12 หน่วยกิต และได้ค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไมต่่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  17.2 สภาพนิสติตามค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

   17.2.1 นสิิตสภาพปกติ ได้แก่ 
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    (1)  นสิิตท่ีลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศกึษาตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

    (2)  นิสิตท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : 

CGPA) ไมต่่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

    (3)  นสิิตจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน 

   17.2.2  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นิสิตท่ีสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative 

Grade-Point Average : CGPA) ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 ข้อ 18  การลงทะเบียนเรียน 

  18.1  การก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนิสิตได้ช าระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

เรียบร้อยแล้ว 

  18.2  นิสิตสามัญหรือสภาพปกติ  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน               

15 หน่วยกิตในแตล่ะภาคการศกึษาปกติ ยกเวน้นิสติท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากคณบดใีห้ลงทะเบียนเรียนได้และเสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 

  18.3  นิสิตวิสามัญหรือสภาพวิทยาทัณฑ์ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต และไม่เกิน             

12 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกต ิเวน้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณบดแีละเสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 

  18.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนท่ีสถาบันอื่น และนิสิตต่างสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนใน

มหาวิทยาลัยเนชั่นได้ ท้ังนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่นเร่ืองการศึกษาข้ามสถาบัน และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวชิาหรือโอนหนว่ยกิต ข้อ 16 

   18.5  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหนว่ยกิตในลักษณะเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยาย 

นสิิตอาจกระท าได้ แตท้ั่งน้ีจ านวนหนว่ยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมดของภาคการศึกษานั้นๆ จะต้องไม่เกิน 15 หน่วย

กิตส าหรับนสิิตสามัญหรือสภาพปกติ และไมเ่กิน 12 หนว่ยกิตส าหรับนสิิตวสิามัญหรือสภาพวิทยาทัณฑ์ ตามท่ีระบุไว้

ในขอ้ 18.2 หรือ 18.3 

  18.6  การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและเป็นไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย  

  18.7  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดช าระค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายหลังวันท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด จะต้องช าระค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย  

   กรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายในก าหนดตามประกาศของ

มหาวทิยาลัยจะไมม่สีิทธ์ิเรียนในภาคการศกึษานัน้ เวน้แต่จะได้รับอนุมัตจิากอธิการบดีเป็นกรณีไป 

  18.8  นิสิตท่ีจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิต 

นอ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 18.2 หรือข้อ 18.3 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ าหนวนหน่วยกิตท่ีเหลอืได้ 

 ข้อ 19  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวชิา (ตดิ W)  

  19.1  การขอเพิ่มรายวชิา กระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้น 

  19.2  การขอลดรายวิชา กระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาฤดูรอ้น และรายวชิาท่ีขอลดนี้จะไมบั่นทึกในใบรายงานผลการศกึษา 
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  19.3  การขอถอนรายวิชา (ติด W) กระท าได้หลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และไม่

เกิน 12 สัปดาหแ์รกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์

นับจากวันเร่ิมการเรียนของภาคการศึกษาฤดูรอ้น และรายวชิาท่ีเพกิถอนจะบันทึก W ในรายงานผลการศกึษา 

  19.4  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) นั้น จ านวนหน่วยกิตรวมหลังจากการเพิ่ม ลด 

หรือถอนรายวชิา (ติด W) แลว้จะต้องไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิตแตไ่มเ่กิน 15 หนว่ยกิตส าหรับนิสิตสามัญหรือสภาพปกติ 

และไมเ่กิน 12 หนว่ยกิตส าหรับนสิิตวสิามัญหรือสภาพวิทยาทัณฑ์ตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ 18.2 หรือ 18.3 

  19.5  การขอเพิ่ม ขอลดรายวิชา จะกระท าได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ส่วนการ

ขอถอนรายวิชาจะกระท าได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยมีความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน

รายวชิาน้ันประกอบการพจิารณา 

  19.6  ในกรณีท่ีจ าเป็นนิสิตอาจขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเพื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีจัดสอนใน

สถาบันการศึกษาอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหลักสูตรนั้น 

รายวิชาและหลักสูตรท่ีลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นต้องสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพื่อน าผล

การศึกษาที่ได้รับมาเทียบโอนหนว่ยกิตได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 20 การลาพักการเรียน 

  20.1  นสิิตอาจยื่นค ารอ้งขออนุมัตลิาพักการเรียนต่อมหาวทิยาลัยได้ในกรณีต่อไปนี้ 

   20.1.1  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศหรือได้รับทุนอื่นใด ซึ่งมหาวิทยาลัย

เหน็สมควรสนับสนุน 

   20.1.2  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมช้ัน 1 ที่รักษาเป็นเวลานานเกินกวา่รอ้ยละ 20 ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศกึษานัน้ 

   20.1.3  มเีหตุจ าเป็นสว่นตัวอื่นๆ ท่ีอธิการบดีเห็นสมควร 

   20.1.4  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็วท่ีสุด เมื่อได้รับอนุมัติ

แลว้ตอ้งแจง้ให้ส านักวิชาการทราบ 

   20.1.5  การลาพักการเรียนให้อนุมัติได้คร้ังละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความ

จ าเป็นต้องขอลาพักการเรียนต่อไปอกี ให้ย่ืนค ารอ้งขอลาพักการเรียนใหม ่

  20.1.6  ในกรณีท่ีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาท่ีลาพักรวมอยู่ใน

ระยะเวลาการศึกษาด้วย 

  20.1.7  ในระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนนิสิตต้องช าระค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม

อื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศกึษา เพื่อรักษาสภาพนสิิต หากนิสติไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิิต

ตอ่เนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด จะพน้สภาพนสิิตตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ 23.1 

 

หมวด 6 

ค่าบ ารุงและคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

 ข้อ 21  นสิิตตอ้งช าระค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยท่ีก าหนด

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 22  การขอคนืค่าลงทะเบียนเรียนรายวชิา 

  22.1  รายวชิาใดที่มหาวทิยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา นสิิตผู้ลงทะเบียนเรียน

รายวชิาน้ันมสีิทธ์ิขอเงินค่าลงทะเบียนรายวชิาดังกลา่วคืนได้เต็มจ านวน  
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  22.2  มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวชิาไม่วา่กรณีใดๆ 

  22.3  กรณท่ีีนิสิตขอลดรายวิชา (ไม่ติด W) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่ได้โดยไม่ต้อง

ช าระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ ท้ังน้ี นิสติต้องช าระค่าธรรมเนยีมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

  22.4  กรณีท่ีนิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสิตท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่จะต้องช าระ

ค่าลงทะเบียนเรียนใหม่และต้องช าระค่าธรรมเนยีมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 

 ข้อ 23  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิิต 

  23.1  ในกรณีท่ีนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ว่ากรณีใด ยกเว้นภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน นิสิตต้องลงทะเบียนช าระค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

เพื่อรักษาสภาพนิสิต หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด 

มหาวทิยาลัยจะให้พ้นสภาพนิสติ 

  23.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ท่ี 4 นับจากวันเปิด

ภาคการศกึษา 

 

หมวด 7 

การวัดและการประเมนิผลการศกึษา 

 ข้อ 24  เวลาเรียน นสิิตท่ีมีสทิธ์ิจะได้รับการวัดและการประเมินผลการศึกษาในรายวชิาใดๆ จะตอ้งมีเวลาเรียน

ในรายวชิาน้ันๆ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิานั้น ในกรณีท่ีนิสิตมีเวลาเรียนต่ ากว่าท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดและการประเมินผลการศึกษาก็ได้ ท้ังนี้ อาจารย์

ผู้สอนในรายวชิาน้ันตอ้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณา 

 ข้อ 25  ระบบการประเมินผลการศึกษา 

  25.1  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบ่งค่าระดับ

คะแนนเป็น 11 ชว่งคะแนน ดังนี้ 
 

ค่าระดับคะแนน เกรด ความหมาย 

4.00 A ดีเลิศ (Exceptional) 

3.75 A- ดีเยี่ยม (Excellent) 

3.50 B+ ดีมาก (Very good) 

3.00 B ดี (Good) 

2.75 B- ดีพอใช ้(Fairly good) 

2.50 C+ ค่อนขา้งดี (Fair) 

2.00 C พอใช ้(Satisfactory) 

1.75 C- ออ่น (Poor) 

1.50 D+ ค่อนขา้งอ่อน (Quite poor) 

1.00 D ออ่นมาก (Very poor) 

0 F ตก (Fail) 

   โดยจะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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  25.1.1 ในรายวชิาท่ีนิสติเข้าสอบและหรือมผีลงานท่ีประเมินได้เป็นระดับขัน้ 

  25.1.2 เปลี่ยนจาก I ก่อนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสติลงทะเบียน 

  25.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาสารนิพนธ์หรือการศึกษา

ค้นควา้อิสระ หรือรายวชิาดุษฎนีพินธ์ 

 

 

  25.2  นอกจากค่าระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามข้อ 25.1 แล้ว ยังอาจประเมินผลการศึกษา

รายวชิาใดโดยไม่มีคา่ระดับคะแนนได้ดังนี้ 

เกรด ความหมาย 

I ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

S พอใจ (Satisfactory) 

O พอใจมาก (Outstanding) 

U ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

E ดีเยี่ยม (Excellent) 

G ด ี(Good) 

P ผ่าน (Pass) 

W ถอนรายวชิา (Withdrawal) 

WA รายวชิาท่ีได้รับการยกเว้นไมต่อ้งลงทะเบียน (Waive) 

IP การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 

RF รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวชิาท่ีได ้F 

RD รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวชิาท่ีได้ D 

RD+ รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวชิาท่ีได้ D+ 

RC- รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวชิาท่ีได้ C- 

RC รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวชิาท่ีได้ C 

RC+ รายวชิาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวชิาท่ีได้ C+ 

TR รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอน 

CS รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 

CE รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบท่ีไม่ใชก่ารทดสอบมาตรฐาน 

CT รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอนโดยการประเมินการศึกษาหรอืการอบรม 

CP รายวชิาท่ีได้รับการเทียบโอนโดยการจัดท าแฟม้สะสมงาน 

   

  25.3  การให้เกรดท่ีไม่มคี่าระดับคะแนน 

   25.3.1 การให้เกรด I จะกระท าได้ในกรณีท่ีนิสติยังท างานที่เป็นสว่นประกอบของการศึกษาใน

รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งได้รับการอนุมัติให้สอบภายหลังได้ และอาจารย์ผู้สอน

เห็นสมควรให้รอผลการศกึษาโดยความเห็นชอบของคณบดี แตท้ั่งน้ีจะตอ้งด าเนินการเพื่อขอเปลี่ยนเกรด I ให้เสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นเกรด I จะเปลี่ยนเป็นเกรด F หรือ U แล้วแต่กรณีโดย

อัตโนมัติ 
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   25.3.2 การให้เกรด S จะกระท าได้เมื่อผลการประเมินเป็นท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตร

ก าหนดไว้ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่มีค่าระดับคะแนน หรือรายวิชาท่ีนิสิตขอลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับ

หนว่ยกิต 

   25.3.3 การให้เกรด O จะกระท าได้เมื่อผลการประเมินเป็นท่ีพอใจมากในรายวิชาท่ีหลักสูตร

ก าหนดไวว้า่มีการประเมินผลอย่างไม่มคี่าระดับคะแนน หรอืรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหนว่ยกิต 

   25.3.4 การให้เกรด U จะกระท าได้เมื่อการประเมินผลไม่เป็นท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตร

ก าหนดไวว้า่มีการประเมินผลอย่างไม่มคี่าระดับคะแนน หรอืรายวชิาท่ีนิสติขอลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับเป็น

หนว่ยกิต หรือรายวชิาท่ีนิสติไม่สามารถเปลี่ยนเกรด I ได้ตามก าหนด 

   25.3.5 การให้เกรด E, G, P หรือ F จะกระท าได้ในกรณีท่ีเป็นการประเมินผลการสอบพิเศษ 

ดุษฎนีพินธ์ วทิยานพินธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาค้นควา้อิสระตามข้อก าหนดของหลักสูตร  

   25.3.6 การให้เกรด W จะกระท าได้หลังจากท่ีนิสิตได้รับการอนุมัติให้ถอนรายวิชาตามข้อ 

19.3 หรือนสิิตลาพักการศกึษา หรอืถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

   25.3.7 การให้เกรด WA จะกระท าได้เมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ 

หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องสามารถให้ด าเนนิการได้ 

    25.3.8 การให้เกรด IP จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีมี

การสอนและหรือการท างานอย่างตอ่เนื่องกัน ท้ังน้ีตอ้งไม่เกิน 2 ภาคการศกึษาปกติ 

   25.3.9 การให้เกรด R จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้นเนื่องจาก

ผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้เกรด F, D, D+, C-. C หรือ C+ เมื่อผลการเรียนของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้ า

หรือเรียนเนน้ใหม่น้ันเป็นเกรด A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D หรือ F ให้เปลี่ยนผลการเรียนในรายวิชาเดิมท่ีอยู่

ในภาคการศึกษานั้นๆ เป็น RF, RD,  RD+, RC-, RC หรือ RC+ 

  25.4  การให้เกรด F นอกเหนอืจากข้อ 25.1 แลว้ จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 

   25.4.1  ในรายวชิาท่ีนิสติไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เนื่องจากมเีวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ น้อย

กวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวชิาน้ันตามขอ้ 24 

   25.4.2 เมื่อนิสติกระท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้เกรด F ตามขอ้ 29 

   25.4.3 เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 

   25.4.4 นสิิตท่ีขาดสอบและไมไ่ด้ติดต่อขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

           25.5  การให้เกรด TR จะกระท าได้ในกรณีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและ                        

โอนหนว่ยกิตในข้อ 16 

  25.6 การให้เกรด CS จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสติสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวทิยาลัย 

  25.7 การให้เกรด CE จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

  25.8 การให้เกรด CT จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสติผ่านการฝึกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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  25.9 การให้เกรด CP จะกระท าได้ในกรณีท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

 ข้อ 26  การประเมินผลการศึกษาและการค านวณคา่ระดับคะแนนเฉลี่ย 

  26.1  การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศกึษา 

  26.2  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยม ี2 ประเภท ซึ่งค านวณได้ ดังนี้ 

   26.2.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (Grade-Point Average : GPA)  ให้ค านวณผลการ

เรียนของนสิิตในแต่ละภาคการศึกษาโดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนท่ีนิสิตได้รับใน

แตล่ะรายวชิาเป็นตัวตัง้แลว้หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตท้ังหมดท่ีลงทะเบียนในภาคการศกึษานัน้ 

   26.2.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้ค านวณ

จากผลการเรียนของนสิิตตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังค านวณ โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวน

หนว่ยกิตกับค่าระดับคะแนนท่ีนิสติได้รับในแต่ละรายวชิาเป็นตัวตัง้แลว้หารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตทุกรายวชิา

ท่ีใชค้ านวณ 

  26.3  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้

ค านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้สามารถน ามาปัด

เศษเพิ่มขึ้นเป็น 1 แล้วนับรวมกับทศนิยมต าแหน่งท่ีสอง แต่หากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 มีค่าน้อยกว่า 5 ให้ตั ดทศนิยม

ต าแหนง่ท่ี 3 ออก 

  26.4  ในกรณีท่ีนิสิตได้เกรด I ในรายวิชาท่ีมีการวัดและประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน ให้รอการ

ค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไวก้่อน จนกวา่เกรด I จะเปลี่ยนเป็นอยา่งอื่น 

 ข้อ 27  การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเนน้ 

  27.1  นสิิตท่ีได้รับเกรด D+, D, F, U หรือ W ในรายวชิาบังคับ นสิิตจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

ซ้ าอีกจนกว่าจะได้รับเกรดเป็น A, A-, B+, B, C+, C, C- หรือ S 

  27.2  นิสิตท่ีได้รับเกรด D+, D, F, U หรือ W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า

อกีหรอืเลอืกเรียนรายวชิาเลอืกอื่นแทนได้ โดยได้รับการแก้ไขระดับขั้นในรายวชิาน้ันเชน่กัน 

  27.3  นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วในข้อ 25.1 และข้อ 25.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีได้รับ    

C-, C ,C+  อกีครัง้ก็ได ้การลงทะเบียนเรียนตามท่ีกลา่วนี้เรียกว่า “การเรียนเนน้” 

  27.4 ในการลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้น จะได้รับการแก้ไขเกรดในรายวิชานั้น การค านวณ         

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้คิดค่าระดับคะแนนท่ีได้รับการแก้ไขนั้น

แทนโดยคิดค านวณหนว่ยกิตเพยีงคร้ังเดียว 

 ข้อ 28  การจ าแนกสภาพนสิิต 

  28.1  การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน

สุดท้ายส าหรับนสิิตท่ีศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัตคิรบถ้วนก่อนท่ีจะได้รับปริญญา เว้นแต่นิสิตท่ีเข้าศึกษา

เป็นภาคการศึกษาแรก ให้จ าแนกสภาพนิสติเมื่อสิ้นปีการศึกษานับตัง้แตเ่ร่ิมเข้าศึกษา 

  28.2  ผลการเรียนในภาคการศกึษาฤดูร้อน ให้น าไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศกึษาท่ี 1 และภาค

การศึกษาที่ 2 ท่ีนิสติผู้นัน้ได้ลงทะเบียนเรียนและมจี านวนหนว่ยกิตเพื่อค านวณในการจ าแนกสภาพนิสติ 

  28.3  การจ าแนกสภาพนิสิตให้พิจารณาว่าเป็นนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ตามการ

จ าแนกสภาพนิสติตามค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ในข้อ 17.2 
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 ข้อ 29 การลงโทษนสิิตผู้กระท าความผิด 

  29.1  นิสิตท่ีท าการทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ให้ได้รับเกรด F ในรายวิชาท่ี

กระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นท่ีนิสิตผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้วให้ได้ผลการเรียน

ตามท่ีสอบได้จริง ถ้าเป็นรายวชิาท่ียังไม่ได้สอบก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการเรียนตามท่ีสอบได้จริง และ

หรือพจิารณาสั่งพักการศกึษานสิิตผู้น้ันอยา่งนอ้ยเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา และหรืออาจให้พ้นสภาพนสิิตก็ได้ 

  29.2  ถ้านิสิตกระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าคณะ

วิชาท่ีนิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี โดยคณบดีของคณะวิชาท่ีนิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณา

ลงโทษตามมติของคณะกรรมการประจ าคณะวชิา และแจ้งมหาวทิยาลัยเพื่อด าเนนิการต่อไป 

  29.3  การพักการศึกษาของนิสิตตามค าสั่งให้เร่ิมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีกระท าผิดนั้น โดยให้มี

ระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ท้ังนี้ ให้นับระยะเวลาท่ีถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา และนิสิตท่ี

ถูกพักการศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาปกติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องกัน 

หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด จะพ้นสภาพนิสิตตาม

เกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ 23.1 

 ข้อ 30 การพน้สภาพนสิิต นิสติจะพ้นสภาพการเป็นนิสติ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  30.1  เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัตใิห้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

  30.2  เมื่อได้รับอนุมัตจิากมหาวิทยาลัยให้ลาออก โดยได้ปฏบัิตติามระเบียบตา่งๆ อย่างครบถ้วน และ

ไมม่หีนี้สนิใดๆ ตอ่มหาวิทยาลัย 

  30.3  เมื่อนิสิตสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต่ า

กว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนในภาคการศึกษาปกตใิดภาคการศึกษาหนึ่ง 

  30.4  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกและนิสิตมีสภาพการเป็นนิสิตเป็นสภาพวิทยาทัณฑ์สอบได้ค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  30.5  เมื่อสภาพการเป็นนิสิตมีสภาพวิทยาทัณฑ์แล้วมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative 

Grade-Point Average : CGPA) ต่ ากวา่ 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศกึษาปกติท่ีมีการจ าแนกสภาพ

การเป็นนิสติต่อเนื่องกัน 

  30.6  เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นนิสิตด้วยสาเหตุความประพฤติหรือการ

ทุจรติในการสอบตามขอ้ 29.1 

  30.7  ไมส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามหลักสูตร 

  30.8  คัดลอกขอ้ความหรืองานวทิยานพินธ์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนหรือดัดแปลงงานของผู้อื่นโดยไม่ได้

รับอนุญาต 

  30.9  เมื่อมหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนิสิตตามข้อ 23.1 ท่ีก าหนดให้นิสิตพ้นสภาพเมื่อนิสิตไม่ได้

ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิิตตอ่เนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด 

  30.10 เมื่อท าผิดระเบียบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสติ 

  30.11  เสียชวีติ 

 ข้อ 31  การคืนสภาพนิสติ ผู้ท่ีพ้นสภาพนิสติโดยการลาออกหรือพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียน

เพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด ตามข้อ 23.1 มีความประสงค์ท่ีจะขอกลับเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถยื่นค าร้องต่ออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพนิสิตได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัยท่ีก าหนดไว้ 
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หมวด 8 

การด าเนนิการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ วิทยานพินธ ์

สารนิพนธ์หรือการศกึษาค้นคว้าอสิระ และดุษฎีนิพนธ์ 

 ข้อ 32 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 

  32.1  นสิิตท่ีศึกษาระดับปริญญาโทตามแผน ข ในข้อ 10.2 ต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 

Examination) 

  32.2  มหาวทิยาลัยจะแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อด าเนนิการจัดสอบและควบคุมการสอบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบ โดยอาจสอบด้วยข้อเขียนหรือการสอบากเปล่าในสาขาวิชานั้นๆ 

  32.3  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ในสัปดาห์ท่ี 4 ของทุกภาคการศึกษา 

หลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  32.4  คุณสมบัตขิองนิสติท่ีมีสทิธ์ิสมัครสอบประมวลความรู้ มดีังตอ่ไปน้ี 

   32.4.1  สอบผ่านรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกอื่นได้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตร

ก าหนดไว้ และมีผลการเรียนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA)  ไม่ต่ ากว่า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า ท้ังนี้ นิสิตต้องได้เรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่

นอ้ยกว่า 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศกึษาปกติ 

   32.4.2  ผ่านการตรวจสอบจากบัณฑิตวทิยาลัยวา่สมควรเข้าสอบประมวลความรู้ได้ 

  32.5  นิสิตท่ีประสงค์จะสอบประมวลความรู้ ต้องยื่นค าร้องขอสอบโดยผ่านบัณฑิตวิทยาลัยภายใน

สัปดาห์ท่ี 1 ของภาคการศึกษาที่ประสงค์จะสอบ 

  32.6  นสิิตท่ีสอบประมวลความรู้ไม่ผ่านมสีิทธ์ิสอบใหม่อีกคร้ัง แต่ท้ังนี้ นิสิตมีสิทธ์ิท่ีจะสอบใหม่ได้ไม่

เกิน 2 คร้ัง 

  32.7  เมื่อนิสิตได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้ว หากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผล

สมควร จะถือว่านสิิตสอบตกในการสอบประจ าภาคการศกึษานัน้ และให้ด าเนินการเพื่อขอสอบใหม่ 

 ข้อ 33 การท าสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นควา้อิสระ 

  33.1  นสิิตท่ีศึกษาระดับปริญญาโทตามแผน ข ในข้อ 10.2 ต้องท าสารนพินธ์หรือการศกึษาค้นควา้อสิระ 

  33.2  นิสิตอาจยื่นแบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานศึกษาเพื่อท าสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า

อิสระต่อบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งทาง

มหาวทิยาลัยแตง่ตัง้ให้ควบคุมดูแลนิสติ 

  33.3  นิสิตอาจเรียบเรียงสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 

ท้ังนี ้อยูใ่นดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ แต่ต้องมีบทคัดย่อของท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

  33.4  นสิิตตอ้งรายงานความก้าวหน้าในการท าสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 2 คร้ังว่าได้มีการด าเนนิการเป็นไปตามแผนและหรือมปัีญหาอุปสรรคหรือไม ่อยา่งไร 

  33.5  ให้นิสติน าสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระท่ีพิมพ์เสร็จแล้ว และได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนพินธ์หรือการศึกษาค้นควา้อิสระเสนอตอ่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอสอบสารนิพนธ์หรือการศึกษา

ค้นควา้อิสระ โดยนิสติท่ีย่ืนขอสอบสารนพินธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาตามท่ีก าหนดไว้

หลักสูตรแลว้ 
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  33.6  มหาวทิยาลัยจะแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสารนพินธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมีจ านวน  

คุณวุฒ ิและคุณสมบัตท่ีิก าหนดไว้ในข้อ 11.2.4 

  33.7  การเสนอรายงานสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบสารนพินธ์หรือการศกึษาค้นควาอิสระท่ีมหาวิทยาลัยแตง่ตัง้นัน้ ตอ้งมกีารเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 

  33.8  ผลงานสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของผลงานสารนิพนธ์หรือศึกษา

ค้นควา้อิสระจะตอ้งได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสามารถสืบค้นได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  33.9  ให้นิสิตด าเนินการส่งสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ท่ีได้แก้ไขตามมติของ

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ พร้อมท้ังบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผ่น

บันทึกข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตามจ านวนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันสอบสารนิพนธ์หรือ

การศึกษาค้นควา้อิสระ 

  33.10 ผลงานสารนพินธ์หรือการศึกษาค้นควา้อิสระถือเป็นลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลัย 

 ข้อ 34 การท าวิทยานพินธ์และดุษฎนีพินธ์ 

  34.1  ระดับปริญญาโท 

   34.1.1  นสิิตท่ีศึกษาตามแผน ก ในขอ้ 10.2 ต้องท าวิทยานพินธ์ 

  34.1.2  นสิิตอาจยื่นแบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานวจิัยเพื่อท าวทิยานพินธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานพินธ์ซึ่งทางมหาวทิยาลัยแตง่ตัง้ให้ควบคุมดูแลนสิิต 

  34.1.3  นิสิตอาจเรียบเรียงวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ท้ังนี้ อยู่ในดุลย

พนิจิของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ แตต่อ้งมีบทคัดยอ่ของวทิยานพินธ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  34.1.4  นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 

ครัง้วา่ได้มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนและหรือมปัีญหาอุปสรรคหรือไม ่อยา่งไร 

  34.1.5  ให้นิสติน าวิทยานิพนธ์ท่ีพิมพ์เสร็จแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานพินธ์เสนอตอ่บัณฑิตวทิยาลัยเพื่อขอสอบวทิยานพินธ์ โดยนิสติท่ีย่ืนขอสอบสารวิทยานพินธ์จะตอ้งสอบผ่านทุก

รายวชิาตามท่ีก าหนดไว้หลักสูตรแลว้ 

  34.1.6  มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีจ านวน คุณวุฒิ และ

คุณสมบัตท่ีิก าหนดไว้ในข้อ 11.2.4 

  34.1.7  การเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ

วทิยานพินธ์ท่ีมหาวิทยาลัยแตง่ตัง้นัน้ ต้องมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 

  34.1.8  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ หรืออย่างนอ้ยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  34.1.9  ให้นิสิตด าเนินการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีได้แก้ไขตามมติของคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ พร้อมท้ังบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผ่นบันทึกข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตามจ านวน ท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนดภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันสอบวทิยานพินธ์ 

  34.1.10 ผลงานวทิยานพินธ์ถือเป็นลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลัย 

  34.2  ระดับปริญญาเอก 

  34.2.1  นสิิตท่ีศึกษาในระดับปริญญาเอกจะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ 
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  34.2.2  นิสิตอาจยื่นแบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานวิจัยเพื่ อท าดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิต

วทิยาลัยเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมหาวทิยาลัยแตง่ตัง้ให้ควบคุมดูแลนิสติ 

  34.2.3  นิสิตอาจเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ท้ังนี้ อยู่ในดุลย

พนิจิของอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ แตต่อ้งมบีทคัดยอ่ของดุษฎนีพินธ์ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  34.2.4  นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 

ครัง้วา่ได้มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนและหรือมปัีญหาอุปสรรคหรือไม ่อยา่งไร 

  34.2.5  ให้นิสิตน าดุษฎีนิพนธ์ท่ีพิมพ์เสร็จแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

ดุษฎนีพินธ์เสนอตอ่บัณฑิตวทิยาลัยเพื่อขอสอบดุษฎนีพินธ์ โดยนิสิตท่ีศึกษาในแบบ 1 ตามข้อ 10.3 ต้องสอบผ่านการ

สอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination : QE) จึงจะยื่นขอสอบสารดุษฎนีพินธ์ได้  

   ส าหรับนิสิตท่ีศึกษาในแบบ 2 ตามข้อ 10.3 จะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาตามท่ีก าหนด

ไว้หลักสูตรแลว้ โดยผลการศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination : QE) จึงจะยื่นขอสอบสารดุษฎนีพินธ์ได้ 

  34.2.6  มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ โดยมีจ านวน คุณวุฒิ และ

คุณสมบัตท่ีิก าหนดไว้ในข้อ 11.4.4 

  34.2.7  การเสนอดุษฎนีพินธ์และสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

ท่ีมหาวิทยาลัยแตง่ตัง้นัน้ ตอ้งมีการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง 

  34.2.8  ผลงานดุษฎนีพินธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานดุษฎีนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ อย่างน้อย 2 เร่ืองส าหรับนิสิตท่ีศึกษาในแบบ 1 ตามข้อ 10.3 และอย่างน้อย 1 เร่ืองส าหรับนิสิตท่ีศึกษาใน

แบบ 2 ตามขอ้ 10.3 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  34.2.9  ให้นิสติด าเนนิการส่งดุษฎนีพินธ์ฉบับสมบูรณ์ท่ีได้แก้ไขตามมตขิองคณะกรรมการสอบ

ดุษฎีนิพนธ์ พร้อมท้ังบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผ่นบันทึกข้อมูลให้มหาวิทยาลัยตามจ านวนท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนดภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันสอบดุษฎนีพินธ์ 

  34.2.10 ผลงานดุษฎนีพินธ์ถือเป็นลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลัย 
 

หมวด 9 

การส าเร็จการศกึษาและการอนุมัติปรญิญาบัตร 

 ข้อ 35  คุณสมบัตขิองผู้ส าเร็จการศึกษา 

  35.1  หลักสูตรประกาศนัยบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

   35.1.1 ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหนึ่งปีการศึกษา แต่ใช้

เวลาศกึษาไม่เกิน 6 ภาคการศกึษาปกติหรือ 3 ปีการศกึษา นับตัง้แตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ 

   35.1.2 ศกึษาและสอบได้ครบตามจ านวนหนว่ยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

   35.1.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอด

หลักสูตรไมต่่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   35.1.4  ไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลัย 

  35.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท 
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   35.2.1 ศกึษาในมหาวิทยาลัยไมน่อ้ยกวา่ 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหนึ่งปีการศึกษา แตใ่ช้

เวลาศกึษาไม่เกิน 10 ภาคการศกึษาปกติหรือ 5 ปีการศกึษา นบัตัง้แตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ 

   35.2.2  ศกึษาและสอบได้ครบตามจ านวนหนว่ยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

   35.2.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอด

หลักสูตรไมต่่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   35.2.3 ไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   35.2.4 นิสิตท่ีศึกษาตามแผน ก ท้ังแบบ ก 1 และแบบ ก 2 ตามข้อ 10.2 เสนอวิทยานิพนธ์

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งมีจ านวน 

คุณวุฒ ิและคุณสมบัตท่ีิก าหนดไว้ในข้อ 11.2.4 มกีารเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ผลงานวทิยานพินธ์หรือสว่นหนึ่งของ

ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด โดยบทความท่ีน าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตพีมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกล่าว 

   35.2.5 นิสิตท่ีศึกษาตามแผน ข ตามข้อ 10.2 ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examination) ด้วยขอ้เขียนและหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น เสนอสารนิพนธ์หรือรายงานการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า

อิสระท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งมีจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11.2.4 มีการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วม 

รับฟัง และสารนิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้า

อสิระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสามารถสืบค้นได้ 

  35.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

   35.3.1 ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหนึ่งปีการศึกษา แต่ใช้

เวลาศกึษาไม่เกิน 12 ภาคการศกึษาปกติหรือ 6 ปีการศึกษา นับตัง้แตว่ันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ส าหรับนิสิต

ท่ีศึกษาในแบบ 1.1 และแบบ 2.1 และไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือหนึ่งปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  

16 ภาคการศกึษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ส าหรับนิสิตท่ีศึกษาใน  แบบ 

1.2 และแบบ 2.2 

   35.3.2  ศกึษาและสอบได้ครบตามจ านวนหนว่ยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

   35.3.3  ไมเ่ป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในมหาวิทยาลัย 

   35.3.4 นิสิตท่ีศึกษาในแบบ 1 ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพื่อเป็นผู้มสีิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎนีพินธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ

ดุษฎนีพินธ์ท่ีมหาวิทยาลัยแตง่ตัง้ ซึ่งมีจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ในข้อ 11.4.4 มีการเปิดให้ผู้สนใจเข้า

ร่วมรับฟัง ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาเร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 2 เร่ือง 

   35.3.5 นิสิตท่ีศึกษาในแบบ 2 ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average: CGPA) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ

(Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
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สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งมีจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ใน 

ข้อ 11.4.4 มีการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออย่างนอ้ยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ 

   35.3.6 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี

มหาวทิยาลัยก าหนด 

 ข้อ 36 การประกาศเกียรตคิุณ  

  มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแก่นิสิตด้วยการประกาศเกียรติคุณแก่

นสิิตท่ีมคีวามสามารถทางด้านวชิาการ โดยจะพจิารณาประกาศเกียรติคุณให้แก่นิสิตท่ีมีผลงานวิจัยดีเยี่ยมและได้รับ

ผลการเรียนท่ีมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) เท่ากับ 4.00 จากระบบ  4 

ระดับคะแนน 

 ข้อ 37 การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเฉพาะผู้มีคุณสมบัติ

ของผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามขอ้ 35 โดยให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพิจารณาและอนุมัติให้

ส าเร็จการศึกษาเป็นวันส าเร็จการศึกษาของนสิิตผู้น้ัน และมหาวิทยาลัยจะพจิารณาเสนอเพื่อขออนุมัตกิารให้ปริญญา

บัตรตอ่สภามหาวิทยาลัยตอ่ไป 

 

หมวด 10 

การเพิกถอนปริญญาบัตร 

 ข้อ 38 การเพกิถอนปริญญาบัตร  

  เมื่อความปรากฏแก่สภามหาวิทยาลัยว่า นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับปริญญาบัตรแล้ว เป็นผู้ขาด

คุณสมบัติหรือกระท าผิดท่ีเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการเข้าศึกษา เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการจัดการศึกษาและ

เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าดว้ยการศึกษา ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยด าเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนในกรณีท่ีเกิดขึ้น และจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

โดยเร็วท่ีสุด หากผลการพิจารณาปรากฎชัดเจนว่า นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับปริญญาบัตรแล้ว เป็นผู้ขาด

คุณสมบัติหรือกระท าผิดท่ีเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการเข้าศึกษา ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของ

นสิิตผู้น้ัน และให้ถอืว่าค าวินจิฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นท่ีสุด 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 

 

 (นายพนา จันทรวโิรจน์) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 ท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเนช่ัน 
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 ระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 ว่าด้วยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๓๔(๒)  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. ๒๕๔๖  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภา
มหาวิทยาลัยเนช่ัน ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘จึงเห็นสมควรตราระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน
วาดวย วินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไวดังน้ี 
 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๘”  

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นตนไป  

 ขอ ๓  นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศของมหาวิทยาลัย อยางเครงครัด 

 ขอ ๔  ใหยกเลิกระเบียบ วิทยาลัยโยนกวาดวยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ  พ.ศ. ๒๕๓๑ และใหใชระเบียบนี้แทน   
 บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนท่ีมีบัญญตัิไวแลวในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน 
 

 ขอ ๕  ในขอบังคับนี้  
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา    มหาวิทยาลัยเนช่ัน  
  “อธิการบดี”   หมายความวา   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน  
  “นักศึกษา”   หมายความวา   นักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ัน  
  “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความวา   คณาจารย์มหาวิทยาลัยเนช่ันที่ไดรับ  
      มอบหมายใหเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา 
  “อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก”   หมายความวา คณาจารย์มหาวิทยาลัยเนช่ันท่ีไดรับแตงตั้งหรือ  
       มอบหมายควบคุมดูแลหอพักนักศึกษา 
         

 ขอ ๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษา โดยการเสนอของฝุายกิจการนักศึกษา และใหมี
อํานาจหนาที่ดังนี ้
  ๖.๑  สนบัสนุนสงเสริมใหคําแนะนํา  ควบคุมดูแลความเรียบรอย  เพื่อใหนักศึกษาประพฤติและปฏิบตัิ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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  ๖.๒  ประสานงานและรวมมือกับคณาจารย์ผูสอนรายวิชา  อาจารยท์ี่ปรึกษาและเจาหนาท่ีใหการกาํกบั
ดูแลใหคําแนะนําและติดตามการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
  ๖.๓   ลงโทษนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และเสนอลงโทษนักศึกษาที่กระทําความผิด
ตางๆ  ซึ่งไมอยูในอํานาจของคณะกรรมการกิจการนักศึกษาตออธิการบดี 
  ๖.๔   เสนอความเห็นที่เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลในการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษา 
  ๖.๕   ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษาและพัฒนามอบหมาย 
 

วินัยนักศึกษา 
 

 ขอ ๗  นักศึกษาตองรักษาวินัยโดยเครงครัด ผูใดฝุาฝืนตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้

 ขอ ๘  ในการเขาช้ันเรียน และหรือการเขารวมกิจกรรมใด ๆ นักศึกษาตองแตงกายตามระเบียบวาดวยการแตงกาย
นักศึกษาและใหเหมาะสมในลักษณะของสุภาพชน 

 ขอ ๙  นักศึกษาตองปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและเคารพในสิทธิและหนาที่ของ
บุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงามไมปฏิบัติตนในทางที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติคุณ ทั้งของตนเอง
และของมหาวิทยาลัย การกระทําที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือเป็นภัยตอสังคม ถือเป็นการกระทําผิดวินัยรายแรง 

 ขอ ๑๐  นักศึกษาตองรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย ไมกอใหเกิดความแตกแยก หรือกอการทะเลาะวิวาทในระหวาง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยดวยกัน รวมทั้งสถาบันอ่ืน และบุคคลทั่วไป การกอความไมสงบ การกอเหตุทะเลาะวิวาท หรือการ
แสดงพฤติกรรมในลักษณะ นักเลง อันธพาล ผูมีอิทธิพล โดยพกพา แสดง หรือใชอาวุธ ถือเป็นการกระทําผิดวินัยรายแรง 

 ขอ ๑๑  นักศึกษาตองรักษาช่ือเสียง และเกียรติศักดิ์ของตน มิใหไดช่ือวาเป็นผูไมสุจริต หรือไมกระทําการใด ๆ อัน
ไดชื่อวาเป็นผูประพฤติช่ัวกรณีดังตอไปนี้   

  ๑๑.๑  ทุจริตในการศึกษาหรือการสอบ  
  ๑๑.๒  ประพฤติผิด หรือประพฤตเิสื่อมเสียในทางชูสาว  
  ๑๑.๓  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีหนีส้ินรุงรงั  
  ๑๑.๔  ประพฤตตินหมกมุนในการพนัน หรืออบายมุข   
  ๑๑.๕  เสพสุราหรือของมึนเมาจนไมสามารถครองสติได และกอความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 
  ๑๑.๖  กระทําการใดๆ อันเป็นเหตุใหทรัพย์สิน ประโยชน ์และความเป็นปกตสิุขของสวนรวมไดรบัความ
เสียหาย     
  ๑๑.๗  กระทําความผดิอาญา อันทําใหเกิดความเสื่อมเสียตอช่ือเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เวน
แตความผดิอันไดกระทําโดยประมาท 
  ๑๑.๘  ประพฤตตินในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ตอเกียรติ  ศักดิ์ศรีของความเป็นนักศึกษาหรือเป็นปฏิปกัษ์
ตอการศึกษา 
  ๑๑.๙  เสพสุรา หรือของมึนเมาภายในมหาวิทยาลยั ซึ่งอาจารย์หรอืเจาหนาที่ไดตักเตือนแลว เป็นเหตุให
เสื่อมเสียชื่อเสียงแกตนเองหรือแกสวนรวม 
  ๑๑.๑๐  ลักทรัพย์  
  ๑๑.๑๑  กอเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั้นชกตอยหรือทํารายรางกายผูอื่น 
  ๑๑.๑๒  กอกวนความสงบเรียบรอยในบริเวณมหาวิทยาลัย สงเสียงดังหรือตะโกนสงเสียงดังดวยถอยคําไม
สุภาพหรือไมเหมาะสม หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ โดยเรงเครื่องยนต์ใหเกิดเสียงดังรบกวนผูอื่นทั้งเวลาปกติและยามวิกาล 
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  ๑๑.๑๓  ครอบครองอาวุธรายแรงโดยสภาพ เชน มีด ดาบ ปืน ตลอดจนอาวุธที่ใชในราชการสงครามและ
วัตถุระเบิด 
  ๑๑.๑๔  บุกรุกเขาไปในท่ีพักอาศัย หรือท่ีรโหฐานอันเป็นการรบกวนผูอื่น ซึ่งอยูโดยปกติสุข  
  ๑๑.๑๕   กระทําการดวยประการใด ๆ อันมีลักษณะกอใหเกิดทะเลาะวิวาทระหวางนักศึกษา ไมวาจะเป็น
การใช บังคับ ขูเข็ญ หรือยุยงสงเสริม  
  ๑๑.๑๖   ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผูอื่นหรือของสวน
ราชการ 
  ๑๑.๑๗  นัดชุมนุม ปลุกระดม เพื่อท่ีจะใหมีการกระทําผิดความตามขอ ๑๑.๑๑ ถึงขอ ๑๑.๑๖ 
  ๑๑.๑๘   มียาเสพติดไวในครอบครอง 

 ขอ ๑๒  นักศึกษาตองปฏิบัติตนตอคณาจารย์ รวมทั้งตอเจาหนาที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ดวยความสุภาพ 
ออนโยน ไมแสดงกิริยาอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลู หรือแสดงพฤติกรรมใดๆ  อันเป็นการดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท หรือ
แสดงพฤติกรรมที่ไมสมควรประการอื่นๆ 
  

บทลงโทษ 

 ขอ ๑๓  นักศึกษากระทําผิดระเบียบวินัย  อาจจะถูกพิจารณาลงโทษอยางใดอยางหน่ึงดังนี้ 
  ๑๓.๑   ตักเตือน  ตําหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๑๓.๒   ตัดคะแนนความประพฤติ 
  ๑๓.๓   ใหนักศึกษาและผูปกครองทําทัณฑ์บนไว 
  ๑๓.๔   พักการศึกษา  ๑  ภาคการศึกษา  หรือ  ๒  ภาคการศึกษาติดตอกัน  
  ๑๓.๕   ใหพนสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ขอ ๑๔ อํานาจและขั้นตอนการลงโทษ 
  ๑๔.๑   มหาวิทยาลัยกําหนดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาไวคนละ  ๑๐๐  คะแนน  ตลอด
ระยะเวลาที่มีสภาพเป็นนักศึกษา 
  ๑๔.๒  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจํา  และอาจารย์พิเศษ  หรือเจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย มี
อํานาจลงโทษนักศึกษาที่กระทําผดิระเบียบวินัยตามขอ ๙ ถึงขอ ๑๒ ได  ทั้งนี้  สั่งลงโทษตดัคะแนน ความประพฤตไิดไม ต่ํา
กวา ครั้งละ ๕ คะแนน แตจะเป็นจํานวนเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจสั่งตดัคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 
  ๑๔.๓   การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินครั้งละ  ๕  คะแนน  และการลงโทษตามขอ  ๙ ถึงขอ 
๑๒   ใหนําเสนอคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณานําเสนออธิการบดี 
  ๑๔.๔  การลงโทษตามขอ  ๑๑ จะตองทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  ลงนามโดยอธิการบดี 
  ๑๔.๕   นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวา  ๔๐  คะแนน  แตไมเกิน ๖๐  
คะแนน  ตองถูกลงโทษพักการศึกษามีกําหนด  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 
  ๑๔.๖   นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  รวมกันเกินกวา ๖๐  คะแนน  แตไมเกิน ๘๐  
คะแนน  ตองถูกลงโทษพักการศึกษามีกําหนด  ๒  ภาคการศึกษาปกติ 
   ๑๔.๗   นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  รวมกันเกินกวา ๘๐  คะแนน  แตไมเกิน ๙๙  
คะแนน  ตองถูกลงโทษพักการศึกษามีกําหนด  ๔  ภาคการศึกษาปกติ 
   ๑๔.๘   นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนครบ  ๑๐๐  คะแนนจะตองถูกลงโทษใหพนสภาพการเป็นนักศึกษา 
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 ขอ ๑๕   นักศึกษาที่กระทําความผิดรายแรงในกรณีดังตอไปนี้  มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหพนสภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๑   แสดงออกตอสาธารณชนในลักษณะที่เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๒   กอการทะเลาะวิวาท  หรือใชกําลังทํารายรางกายกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันหรือกับ
บุคคลภายนอก 
  ๑๕.๓   ไมเคารพเช่ือฟัง  หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบของผูบริหารมหาวิทยาลัย  
คณาจารย์ และเจาหนาท่ี 
  ๑๕.๔  กระทําความผิดฐานประทุษรายตอทรัพย์ของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น 
  ๑๕.๕   ประพฤติตนในดานชูสาว  เป็นท่ีเสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๖   ถูกศาลพิพากษาลงโทษถึงที่สุดใหจําคุก  ซึ่งไมใชความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันเกิดจากความ
ประมาท  ยกเวนกรณีศาลลดหยอนโทษใหเป็นรอลงอาญา 
  ๑๕.๗ ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่น 
  ๑๕.๘   ประพฤติเป็นพาลเกเร  เลนการพนัน  พกพาอาวุธ  เสพของมึนเมา  หรือยาเสพติดมากอนหรือ
ในขณะอยูในเขตมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๙   เสพ  มีเพื่อเสพ มีไวในครอบครอง หรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดประเภท ๑ 

 ขอ ๑๖   นักศึกษาผูใด  ถูกใหพนสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หากประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษา ใหยื่นคํา
รองตออธิการบดี โดยมีหนังสือรับรองจากบิดา  มารดา  หรือผูปกครองวาจะควบคุมดูแลความประพฤติใหอยูในระเบียบของ
มหาวิทยาลัยอยางเครงครัดตอไป การยื่นคํารองขอคืนสภาพนักศึกษาตามขอนี้  จะกระทําไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาไมนอย
กวาหนึ่งปี  นับแตวันทีม่หาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพนักศึกษา  และการพิจารณาใหคืนสภาพนักศึกษาไดหรือไม  ใหเป็นอํานาจ
ของอธิการบดี 

 ขอ ๑๗   การยกเวนไมใชขอบังคับขอใดขอหนึ่ง  หรือการผอนผันวิธีปฏิบัติจากการกําหนดไวในระเบียบนี้จะกระทํา
ไดเมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจําเป็น โดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี  หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ ๑๘   ใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งซึ่งประกอบดวย รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา ผูอํานวยการ
ฝุายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ฝุายวินัยนักศึกษา คณบดีหรือรองคณบดีที่ไดรับมอบหมาย 
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  มีอํานาจหนาที่สอดสอง ดูแล สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกิดการ
กระทําผิดวินัย   ตามควรแกกรณี 

 ขอ ๑๙   เมื่อปรากฏวามีนักศึกษากระทําผิดวินัย ใหอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ผูนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
กรณีที่นักศึกษาผูนั้นพักอยูหอพักมหาวิทยาลัย และคณบดีที่นักศึกษาผูนั้นศึกษาอยูหรือผูที่คณบดีมอบหมายทําการรวบรวม 
และสรุปขอเท็จจริง รวมทั้งพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ แลวรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบโดยเร็ว 

 ขอ ๒๐  ใหอธิการบดีเป็นผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง กําหนด แนวทางปฏิบัติ  
เพื่อใหการพิจารณาดําเนินงานเป็นไปดวยความเรียบรอย  และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๘ 
 

 

 

              (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 
                นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น  
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเครื่องแตงกายของนักศึกษา อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๓๔(๒)  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภา
มหาวิทยาลัยเนช่ัน ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘จึง เห็นสมควรตราระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
วาดวยเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไวดังน้ี 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบวิทยาลัยโยนก วาดวยเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๑ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบ
นี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๔  เครื่องแตงกายนักศึกษาชาย 
          เครื่องแตงกายประกอบดวย กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมทา สีดํา เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น ไมมีลวดลายใดๆ 
ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยสีน้ําเงิน ชายเสื้อตองไวในกางเกงตลอดเวลา สายเข็มขัดหนังสีดําหรือสีน้ําตาล  ติดหัวเข็มขัดที่มี
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย ตามแบบและขนาดที่มหาวิทยาลัยกําหนด  รองเทาหนังหุมสนสีดํา 

 ขอ ๕  เครื่องแตงกายนักศึกษาหญิง 

  ๕.๑.  นักศึกษาช้ันปีท่ี  ๑ 
   เครื่องแตงกายประกอบดวย กระโปรงทรงสุภาพสีกรมทา สีดํา ไมมีลวดลาย เสื้อสีขาวคอเช้ิต
แขนสั้น  แนวสาบอกไมมีกระเปา  ติดกระดุมโลหะเงินปั้มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ๔ ดุม  ชายเสื้อตองไวในกระโปรง
ตลอดเวลา  ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่กลางอกเสื้อดานซาย  สายเข็มขัดหนังสีดําหรือสีน้ําตาล  ติดหัวเข็มขัดที่มี
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบและขนาดที ่มหาวิทยาลัยกําหนด  รองเทาผาใบสีขาวและถุงเทาสีขาว 
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  ๕.๒    นักศึกษาหญิงตั้งแตชั้นปีท่ี ๒ ขึ้นไป 

            เครื่องแตงกายประกอบดวย  กระโปรงทรงสุภาพสีกรมทา  สีดํา ไมมีลวดลาย เสื้อสีขาวคอเช้ิต
แขนสั้น แนวสาบอกไมมีกระเปา ติดกระดุมโลหะเงินปั้มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ๔ ดุม  ชายเสื้อตองไวในกระโปรง
ตลอดเวลา  ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยกลางอกเสื้อ ดานซาย  สายเข็มขัดหนังสีดําหรือสีน้ําตาล ติดหัวเข็มขัดที่มี
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบและขนาดที่มหาวิทยาลัยกําหนดรองเทาคัชชูหนังหุมสีดํา สนสูงไมเกิน ๒ นิ้ว      
       

  ขอ ๖ ใหอธิการบดีเป็นผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง  กําหนดแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อใหมีการพิจารณาดําเนินงานเป็นไปโดยเรียบรอย  และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๘ 
 
 

 
             (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 
               นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น 
ว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอย  และความเหมาะสมในการดําเนินงานดานกิ จกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบริการกิจการนักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔(๒) ๒๕๕๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยเนช่ัน  
ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘   จึงเห็นสมควรตราระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยสโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ันไวดังตอไปนี้  
 

 หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน วาดวยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลยัเนช่ัน พ.ศ.๒๕๕๘” 

 ขอ ๒  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเป็นตนไป 
                  ใหยกเลิกระเบียบ วิทยาลัยโยนก วาดวยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนก พ.ศ.๒๕๓๑ และใหใชระเบียบนี้
แทน  
                   บรรดาระเบียบ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดในสวนท่ีมีบัญญตัิไวแลวในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบ
นี้ใหใชระเบียบนี้แทน  

 ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย”      หมายถึง  มหาวิทยาลยัเนช่ัน                                            
 “อธิการบด”ี หมายถึง  อธิการบดีของมหาวิทยาลยัเนช่ัน 
 “อาจารย”์     หมายถึง  อาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ 
 “นักศึกษา”   หมายถึง  ผูทีข่ึ้นทะเบียนนักศึกษา  

“คณะวิชา” หมายถึง  คณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
 “สโมสร” หมายถึง  สโมสรนักศึกษา 
  “ชมรมคณะวิชา” หมายถึง  ชมรมของคณะที่เปิดการเรียนการสอน  
                   “ชมรมทั่วไป”          หมายถึง  ชมรมตามความชอบความถนัด และความสนใจ  
 “ช้ันปีของนักศึกษา”  หมายถึง  ระยะเวลาของนักศึกษาท่ีเขามาศกึษาอยูในมหาวิทยาลัยเนช่ัน 
    โดยนับปีท่ีขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาปีแรกเป็นปีที่หน่ึง  
                                                                   นักศึกษาที่ไดศึกษาเกินกวา ๔ ปี ใหถือวาเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
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หมวดที่  ๒ 
สโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป 

 

 ขอ ๔  สโมสร นี้ใชช่ือวา “สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ัน” มีช่ือยอวา ส.ม.น.ช. เรียกเป็นภาษาอังกฤษวา 
“Nation University Student Club” มีชื่อยอวา NTSC.   
๔.๑  ชมรมคณะวิชา นี้ใชช่ือวา “คณะกรรมการนักศึกษาคณะ................. ใชอักษรยอวา “กก. ตามดวยอักษรยอของแตละ
คณะวิชา”  
 

           ขอ ๕  เครื่องหมายสโมสรนักศึกษามหาวทิยาลัยเป็นรูปตราสญัลักษณ์ของมหาวิทยาลยัอยูภายในวงกลม  มช่ืีอ 
“สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน” กํากับอยู  และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาใหมเีครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์ 
บนเครื่องแตงกายของนักศึกษา  
 ๕.๑  เครื่องหมายชมรมคณะวิชา เป็นรปูตราสัญลักษณ์ของคณะวิชา อยูภายในวงกลม 
                          มีชื่อ“ชมรมนักศึกษาคณะวิชา..............มหาวิทยาลัยเนช่ัน” กํากับอยู   
 ๕.๒  เครื่องหมายชมรมทั่วไป เป็นรูปตราสญัลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะของชมรมนั้นๆ  
 

 ขอ ๖   สโมสรนักศึกษา ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยเนช่ัน  
 

หมวดที่ ๓ 
วัตถุประสงค์ 

 

 ขอ ๗  เป็นศูนย์กลางการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นสื่อกลางในการติดตอระหวาง
นักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในการดําเนินกิจกรรมตางๆภายใตระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๗.๑  สงเสริมความสามคัคีในหมูนักศึกษา 
 ๗.๒  สงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริม่  และกลาแสดงออก 
 ๗.๓  ปลูกฝังทัศนคติทีด่ีและคุณธรรมแกนักศึกษา 
 ๗.๔  เสรมิสรางประสบการณ์ดานวิชาการ วิธีการปฏิบตัิงาน ความรับผิดชอบตอหนาท่ี และความสามัคคี
รวมมือรวมใจในการประกอบกิจกรรม 
 ๗.๕  ปลูกฝังและดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณไีทย  และเอกลักษณ์ประจําชาติ 
 ๗.๖  พัฒนาบุคลิกภาพและเสรมิสรางพลานามัยแกนักศึกษา 
 ๗.๗  สงเสริมใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอสังคม และใชเวลาวางใหเปน็ประโยชน์ 
เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคณุของมหาวิทยาลยั 
 

หมวดที่ ๔ 
สมาชิกภาพ 

 ขอ ๘   นักศึกษาท้ังหมดเป็นสมาชิกของสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะทั้งหมดเป็นสมาชิกของชมรมคณะวิชา และ
สมาชิกชมรมทั่วไปเป็นไปตามบัญญัติในหมวด ๗ 
 

 ขอ ๙   สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 
  ๙.๑ เขารวมในกิจกรรมและใชบริการตางๆ ซึ่งสโมสร ชมรมคณะวิชาในแตละคณะและชมรมทั่วไปจัดใหมี 
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  ๙.๒  เสนอขอคิดเห็นใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ตอการดาํเนินงานและเพื่อความเจรญิกาวหนา ภายใต
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ๙.๓  เลือกตั้งกรรมการบริหาร   
  ๙.๔  สมัครหรือรับการเลือกใหดํารงตําแหนงทางการบริหาร  
  ๙.๕  มีหนาที่ใหความรวมมือกับสโมสร ชมรมคณะวิชาในแตละคณะ และชมรมทั่วไป  ในการดาํเนิน
กิจกรรมตางๆ 
  

หมวดที่ ๕ 
คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา 

  

 ขอ ๑๐  คณะกรรมการสโมสร ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวนไมเกิน  ๑๐  คน  โดยมีตาํแหนงดังตอไปนี ้
๑๐.๑  นายกสโมสร 
๑๐.๒  อุปนายกสโมสรนักศึกษา 
๑๐.๓  เลขานุการ 
๑๐.๔  เหรัญญิก 
๑๐.๕  ประธานอนุกรรมการฝุายวิชาการ 
๑๐.๖  ประธานอนุกรรมการฝุายกีฬา 
๑๐.๗  ประธานอนุกรรมการฝุายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ 
๑๐.๘  ประธานอนุกรรมการฝุายศิลปะ และวัฒนธรรม 
๑๐.๙  ประธานอนุกรรมการฝุายรณรงค์หาทุน 

            ๑๐.๑๐ ประธานอนุกรรมการฝาุยนักศึกษาสมัพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพนัธ์  
 

 ขอ ๑๑ คณะกรรมการชมรมคณะวิชา  ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวนไมเกิน  ๑๐  คน   โดยมตีําแหนง
ดังตอไปนี ้

๑๑.๑  ประธาน 
๑๑.๒  รองประธาน  
๑๑.๓  เลขานุการ 
๑๑.๔  เหรัญญิก 
๑๑.๕  ประธานกรรมการฝุายวิชาการ 
๑๑.๖  ประธานกรรมการฝุายกีฬา 
๑๑.๗  ประธานกรรมการฝุายพัฒนาสังคมและบําเพญ็ประโยชน ์
๑๑.๘  ประธานกรรมการฝุายศลิปะ และวัฒนธรรม 
๑๑.๙  ประธานกรรมการฝุายรณรงค์หาทุน 
๑๑.๑๐ ประธานกรรมการฝาุยนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏคิม และประชาสมัพันธ์ 

 

 ขอ ๑๒ คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฝุายวิชาการ  ประกอบดวย 
  ๑๓.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุายวิชาการ 
  ๑๓.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุายวิชาการ และอนุกรรมการ/กรรมการ ไมเกิน  5 คน ซึ่ง
ประธานอนุกรรมการ/ประธานกรรมการ ฝุายวิชาการเป็นผูคดัเลือก 
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 ขอ ๑๔  คณะอนุกรมการ/คณะกรรมการฝาุยกีฬา  ประกอบดวย 
  ๑๔.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝาุยกีฬา                                                                                   
  ๑๔.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝุายกีฬา และอนุกรรมการ/กรรมการ ไมเกิน  5 คน  ซึ่ง
ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝาุยกีฬาเป็นผูคัดเลือก 
 

 ขอ ๑๕  คณะอนุกรรมการ/กรรมการฝาุยพัฒนาสังคม และบาํเพ็ญประโยชน์ ประกอบดวย 
  ๑๕.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝาุยพัฒนาสังคมและบําเพญ็ประโยชน์                                          
  ๑๕.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝุายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ และอนุกรรมการ/
กรรมการ ไมเกิน  5 คน ซึ่งประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝาุยพัฒนาสังคมและบําเพญ็ประโยชน์  เป็นผูคัดเลือก 
 

 ขอ ๑๖  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุายศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 
  ๑๖.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝาุยศิลปะและวัฒนธรรม 
             ๑๖.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุายศลิปะและวัฒนธรรม และอนุกรรมการ/กรรมการฝุาย
ศลิปะและวัฒนธรรม ไมเกิน  5 คน ซึ่งประธานฝุายศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผูคัดเลือก 
 

        ขอ ๑๗  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุายรณรงค์หาทุนประกอบดวย 
               ๑๗.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝาุยรณรงค์หาทุน 
               ๑๗.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุายรณรงค์หาทุน และอนุกรรมการ/กรรมการ ไมเกิน  5 คน 
ซึ่งประธานฝุายรณรงค์หาทุน  เปน็ผูคัดเลือก 
 

          ขอ ๑๘  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ์ 
  ๑๘.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝาุยนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และปฏิคม 
               ๑๘.๒  รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวสัดิการ ปฏิคม และ 
 ประชาสัมพันธ์ และ อนุกรรมการ/กรรมการ ไมเกิน 5 คน ซึ่งประธานฝุายนักศึกษาสัมพันธ์พัสดุ สวสัดิการ ปฏิคม  และ
ประชาสมัพันธ์ เป็นผูคดัเลือก 
               

หมวดที่  ๖ 
สิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสร และคณะกรรมการชมรมคณะวิชา 

 

 ขอ ๑๙ คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน  ดังนี้   
  ๑๙.๑ บริหารกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามระเบยีบนี ้ รวมมือประสานงาน  ควบคุม  และ
ใหความสะดวกในการดําเนินงานกิจกรรมของสโมสร และ ชมรมคณะวิชา     
  ๑๙.๒ กําหนดนโยบายจัดทําแผนงาน  โครงการและงบประมาณประจาํปกีารศึกษาของสโมสรและชมรม
คณะวิชาเสนอตอมหาวิทยาลัย 
  ๑๙.๓ รวมประชุมช้ีแจงตอมหาวิทยาลัยทุกครั้งท่ีมีการเรียกประชุม 
 

 ขอ ๒๐ หนาท่ีของคณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา    
             ๒๐.๑  นายกสโมสรและประธานชมรมคณะวิชา 

๑. เป็นผูแทนนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของสโมสร/ชมรม คณะวิชา 
๒. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา    
๓. เป็นผูเสนอขออนุมัตโิครงการดาํเนินงาน และงบประมาณของคณะกรรมการสโมสร/ ชมรม

คณะวิชา  
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๔. รับผิดชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา ซึ่งไดอนุมตัิจาก
มหาวิทยาลยัเรยีบรอยแลว 

๕. เป็นผูเสนอใหอธิการแตงตั้ง หรือถอดถอนกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา  
             ๒๐.๒  อุปนายกสโมสรและรองประธานชมรมคณะวิชา  
 ๑. ดําเนินงานตามที่นายกสโมสรและประธานชมรมคณะวิชา มอบหมาย 
 ๒. ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสรและประธาน  ในกรณีที่นายกสโมสรและประธานไมสามารถ                     

ปฏิบัติหนาท่ีได 
  ๒๐.๓  เลขานุการ 

๑. โตตอบหนังสือ 
๒. จัดทํางบประมาณของฝุาย 
๓. รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณเสนอมหาวิทยาลัย 
๔. จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
๕. บันทึกและทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ และแจงใหอาจารย์ปรึกษาทราบ กอนมีการ

ประชุมครั้งตอไปอยางนอย  ๓  วัน   
๖. ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

            ๒๐.๔  เหรัญญิก 
 ๑. ควบคุมการรับจายเงินทุกประเภท  ใหเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ๒. จัดทําบญัชีรายรบั-รายจาย เพือ่การตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้ง  
 ๓. จัดทํางบประมาณ 
 ๔. สงมอบบญัชีการเงินท้ังหมด ใหกับคณะกรรมการชุดตอไปในกรณีที่พนตําแหนง 
                                ๕. ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  ๒๐.๕  ฝุายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสด ุสวัสดิการ ปฏิคม และประชาสมัพันธ์ 
 ดานพัสด ุ
 ๑. จัดทําบญัชีรายการพัสดตุางๆ  
                               ๒. จัดทําบญัชีชมรมและควบคุมทะเบียนชมรม ใหเป็นไปตามระเบยีบ  
                                ๓. รับผิดชอบและประสานงานดานวารสารทุกประเภท 
 ๔. จัดซื้อพัสดุ ใหเป็นไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
 ๕. ควบคุมการเบิกจายพัสด ุ
 ๖. จัดทํางบประมาณของฝุาย    
 ๗. จัดหาทุนอุดหนุนเพิ่มเติมสําหรับวารสารที่พิมพ์เผยแพรและประสานงานกับฝุายรณรงค์หาทุน 
 ๘. ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ดานการประชาสมัพันธ์ 

๑. รับผิดชอบในการประชาสมัพันธ์ทุกประเภท โดยเป็นสื่อกลางในการเผยแพรความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและการดําเนินงาน  ตลอดจนกจิกรรมและระเบยีบตางๆ ของ
มหาวิทยาลยั ใหนักศึกษาและบคุคลภายนอกทราบ 

๒. รับผิดชอบงานดานศลิปกรรม การออกแบบ การสรางสรรค์งาน ของสโมสร 
๓. ประสานงานกับฝาุยตาง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
ดานสวสัดิการทุกประเภท   
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ดานงานรับรองและบริการงาน 
ดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 ขอ ๒๑  ใหประธานอนุกรรมการและประธานกรรมการ ฝุายตาง ๆ มีหนาท่ีดังนี ้
  ๒๑.๑  เป็นกรรมการสโมสร และกรรมการชมรมวิชาคณะ โดยตาํแหนง  
  ๒๑.๒  รวบรวมโครงการดําเนินงาน และงบประมาณทั้งปีของชมรมตางๆ ในฝุายนั้นๆ เพื่อเสนอ 
ตอคณะกรรมการสโมสร                                           
  ๒๑.๓  รับผิดชอบการดาํเนินงานของชมรมตางๆ ในฝุายนั้นๆ 
 

หมวดที่  ๗ 
การจังตั้งชมรมท่ัวไป และสิทธิและหน้าที่ 

 

 ขอ ๒๒  ชมรมทั่วไปของนักศึกษาตองจัดกจิกรรมตาง ๆ อันมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ตอนักศึกษาตอสังคม และตอ
มหาวิทยาลยั  และตองอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะ หรือตามที่อธิการเห็นสมควร  
 

 ขอ ๒๓  ชมรมทั่วไป ที่จัดตั้งข้ึนจะตองมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะและจะตองมี
ระเบียบของชมรม ซึ่งไมขดักับระเบียบนี้  
 

 ขอ ๒๔  ในการขอจัดตั้งชมรมทั่วไป จะตอง 
                  ๒๔.๑  มีจํานวนนักศึกษาผูขอ ไมนอยกวา ๕ คน  ลงช่ือกันยื่นคํารองขอ 
                 ๒๔.๒  มีกิจกรรมที่ไมซ้ําซอนกับกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชมรมคณะวิชา ที่มีอยูแลว 
                  ๒๔.๓  เปิดรับสมัครสมาชิกทุกคณะ โดยไมจํากัดจํานวน 
 ๒๔.๔ ใหยื่นคํารองขอตอคณะกรรมการสโมสร หรือชมรมคณะวิชา หรือตามที่อธิการเห็นสมควร  เมื่อ
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดตั้ง 
 

 ขอ ๒๕ ชมรมทั่วไป ของนักศึกษาแตละชมรมใหมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละ ๑ ทาน  อยูในตําแหนงคราวละ ๑  
ปี  แตอาจแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตอไปได โดยมีอํานาจและหนาทีด่งัตอไปนี ้
                   ๒๕.๑  เป็นผูแทนมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาที่จัดใหในนามของชมรมทั่วไป  
                   ๒๕.๒  เป็นผูควบคมุเกี่ยวกับการดําเนินงานของชมรมที่รับผดิชอบ  ใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั  ตลอดจนการเงิน  ใหเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
                   ๒๕.๓ ในกรณีที่ชมรมทั่วไป เสนอเรื่องโครงการขอจัดกิจกรรม  โดยผานอาจารย์ที่ปรึกษาฝุาย เพื่อขอ
อนุมัติตอมหาวิทยาลัยนั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาของฝุายจะตองพิจารณาลงนาม พรอมดวยเหตผุลและเสนอตอคณะกรรมการ
สโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ เพื่อนําเสนอตองานกิจการนักศึกษา และมหาวิทยาลัยตอไป  
 

 ขอ ๒๖  ชมรมทั่วไปของนักศึกษาแตละชมรมใหมีคณะกรรมการชมรม ประกอบดวยสมาชิกแตละชมรมเลอืกให
ดํารงตําแหนง ดังตอไปนี ้
  ๒๖.๑  ประธานชมรม 
  ๒๖.๒  รองประธานชมรม 
  ๒๖.๓  เลขานุการ 
  ๒๖.๔  เหรญัญิก 
  ๒๖.๕  นายทะเบียน 
  ๒๖.๖  พัสด ุ
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 ๒๖.๗  ประชาสมัพันธ์ 
 ๒๖.๘  กรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการเหน็สมควรจะตองไมเกิน ๑๐ คน  และกรรมการชมรมหนึ่งจะตอง
ดํารงตําแหนง ตามขอ ๒๙ ของชมรมอื่นอีกไมไดในเวลาเดียวกัน  
 

 ขอ ๒๗  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชมรม มดีังนี้ 
 ๒๗.๑ บริหารงานท่ัวไปใหเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
 ๒๗.๒  กําหนดนโยบายรางโครงการดาํเนนิงานและงบประมาณทั้งปี  นําเสนอประธานอนุกรรมการ/
กรรมการ ฝุายนั้น ๆ ภายใน ๒๙ วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป 
 ๒๗.๓   รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ของชมรม  และเมื่อจะหมดวาระ ใหทําบัญชี
เสนอ 
 ๒๗.๔   พิจารณาการกระทําของสมาชิกทีฝุ่าฝืนระเบยีบของชมรม หรือทําความเสื่อมเสยีมาสูชมรม  มติ
ของคณะกรรมการที่ใหสมาชิกระงับการใชสิทธ์ิ หรือถอนออกจากการเป็นสมาชิกของชมรมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 
๒ ใน ๓  ของจํานวนกรรมการชมรมทั้งหมด 
 

 ขอ ๒๘  ใหคณะกรรมการชมรมดาํเนินการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นดํารงตําแหนงกรรมการชมรมใหเสร็จสิน้กอนปิด
ปลายปีการศึกษา ๒๙ วัน  และ มอบงานแกคณะกรรมการชุดใหมใหเสรจ็สิ้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 

 ขอ ๒๙  ทรัพย์สินใด ๆ ที่ไดมาในนามของชมรมทั่วไป ถือวาเป็นสมบัติ และอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
มหาวิทยาลยั 
 

 ขอ ๓๐  ชมรมทั่วไป สิ้นสดุลงโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
 ๓๐.๑  มีสมาชิกทั้งหมดไมถึง ๒๐ คน 
 ๓๐.๒  ไมมผีลงานของชมรมเป็นที่ปรากฏในรอบปี  ในกรณีที่ชมรมไมมรีายงานประเมินผลการดําเนินงาน
ของชมรมในรอบปี เสนอตอคณะกรรมการสโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ ใหถือวาไมมผีลงานปรากฏ 
 ๓๐.๓  สมาชิกชมรมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ขอใหยุบชมรม 
 ๓๐.๔  เมื่อมีเหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการคณะกรรมการสโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ เห็นวาสมควร
ใหยุบ โดยไดรับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย 
 ๓๐.๕  เมื่อมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหยุบชมรม 
 ๓๐.๖  ออกตามวาระ  
 

หมวดที่  ๘ 
การพิจารณาโครงการด าเนนิงานและงบประมาณ 

 

 ขอ ๓๑  ระเบียบการพิจารณารางโครงการดําเนินงานและงบประมาณ 
                ๓๑.๑ รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณตองแบงเป็นหมวด ๆ ดังตอไปนี้ 

๑. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา 
๒. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุายวิชาการ 
๓. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณ ของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝาุยกีฬา 
๔. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝาุยพัฒนาสังคมและ

บําเพ็ญประโยชน์ 
๕. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝาุยศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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๖. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝาุยรณรงค์หาทุน 
๗. รางโครงการดําเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝาุยฝุายนักศึกษา

สัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ ์

  ๓๑.๒ โครงการดําเนินงานและงบประมาณดังกลาว ตองจัดเตรียมลาํดับกอนหลังโดยมีรายละเอียด 
                                ประกอบดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค์ของโครงการดําเนนิงาน 
 ๒. รายละเอียดและผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
 ๓. งบประมาณคาใชจายหรือวัสดอุุปกรณ์ที่ใชในการดําเนินงาน 
 ๔. กําหนดเวลาและขั้นตอนในการดําเนินงาน 

  ๓๑.๓  ใหสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป จัดทํารางโครงการดําเนินงาน และงบประมาณ ทั้งปสีง
ใหเลขานุการภายใน ๑๕ วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา 
  ๓๑.๔  ใหเลขานุการสโมสร  นํารางโครงการดําเนินงานและงบประมาณดังกลาวของทุกฝุายที่พิจารณา
ขางตน แลวเสนอตอคณะกรรมการสโมสร  กอนเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป  ๒๐ วัน  
  ๓๑.๕  ใหนายกสโมสรนํารางโครงการดําเนินงานและงบประมาณ ตามขอ ๓๑.๑  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสโมสรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมแลว ใหนายกสโมสรนําเสนอขออนุมตัิตอ
มหาวิทยาลยั  
  ๓๑.๖ ในกรณีที่จะตองมโีครงการดําเนินงาน นอกเหนือจากโครงการดําเนินงาน ประจําปีใหนายกสโมสร  
นําเขาปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสโมสร  เพื่อขอความเห็นชอบเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  ใหเสนออธิการบดี
เพื่อขออนุมัติ  ท้ังนี้ใหเสนอขออนุมัติไมนอยกวา  ๓๐  วัน กอนดําเนินงาน   
 

 ขอ ๓๒ ทรัพย์สินใดๆ ที่ไดมาในนามของสโมสรนักศึกษา ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป ถือวาเปน็ทรัพย์สินของ
ทางมหาวิทยาลัยและอยูภายใตการควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยหรอืตามที่อธิการบดีใหความเห็นชอบ 
 

หมวดที่  ๙ 
คุณสมบัติของกรรมการ 

 ขอ ๓๓  คุณสมบัตผิูดาํรงตําแหนงคณะกรรมการสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป  มีดังนี้  คอื  
๑. เป็นนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ไมต่ํากวาช้ันปีท่ี  ๒  ของ 

ปีการศึกษาถัดไป  หรือลงทะเบยีนเรียนเป็นนักศึกษามาแลว ไมนอยกวา  ๒  ภาคการศึกษา 
๒. ไมเคย มีประวัติความประพฤตเิสยีหาย หรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยรายแรง  
๓. ผูสมคัรรับเลือกตั้งดํารงตําแหนง ทุกตําแหนง  จะตองมีผลการเรียนไดคะแนนเฉลีย่สะสม 

ไมต่ํากวา  ๒.๐๐  
   

หมวดที่ ๑๐ 

การเลือกตั้งและการแต่งตั้ง  
 ขอ ๓๔  นายกสโมสร  ไดมาจากการประชุมลงมติใหความเห็นชอบรวมกัน (Consensus) จากประธานชมรม คณะ
วิชา เพื่อเลือกประธานจาก ชมรม คณะวิชา ใด คณะวิชาหนึ่งดํารงตําแหนงนายกสโมสร    
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                    ประธานชมรมคณะวิชา ไดมาจากการเลือกตั้งลงคะแนนเสียง หรือ โหวตประชุมลงมติใหความเห็นชอบ
รวมกัน (Consensus) จากสมาชิกนักศึกษาภายในคณะวิชา  เพื่อเลือกประธาน ในการดํารงตําแหนง หรือวิธีการอื่นใดๆ 
ตามที่อธิการบดเีห็นสมควร                      
                    เลขานุการสโมสร ไดมาจากการประชุมลงมติใหความเห็นชอบรวมกัน (Consensus) จากเลขานุการของ  
ชมรม คณะวิชา เพือ่เลือก เลขานุการจากชมรมคณะวิชาใดคณะวิชาหนึ่งดํารงตําแหนงเลขานุการสโมสร 
  

 ขอ ๓๕  กรรมการในตําแหนงตางๆ ในสโมสรไดมาจากการประชุมลงมติใหความเห็นชอบรวมกัน (Consensus) 
จากกรรมการชมรมคณะวิชา ดํารงตําแหนงกรรมการในตําแหนงตางๆ 
                    กรรมการฝุายตางๆ  และตําแหนง ในคณะกรรมการชมรมคณะ  ไดมาจากการเลือกตั้งลงคะแนนเสียง 
หรือ โหวตประชุมลงมติใหความเห็นชอบรวมกัน (Consensus) จากสมาชิกนักศึกษาภายในคณะวิชา  ในการดํารงตําแหนง 
หรือวิธีการอื่นใดๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร  
 

 ขอ ๓๖  อนุกรรมการและกรรมการอื่น ๆ ไดมาโดยการพิจารณาแตงตั้งของประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝุาย
นั้น ๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาฝุาย 
 

 ขอ ๓๗  ใหสโมสรนักศึกษา และชมรมนักศกึษาคณะ ดําเนินการสรรหาและแตงตั้ง ตําแหนงคณะกรรมการ สโมสร
นักศึกษา ชมรมคณะวิชาภายในกอนสิ้นภาคการศึกษานั้น และใหเสนอผลการเลือกตั้งใหมหาวิทยาลยัทราบภายใน ๑๕ วัน  
หลังจากเสร็จการสรรหาหรือการเลือกตั้ง แลวแตกรณี   
 

หมวดที่  ๑๑ 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 ขอ ๓๘  คณะกรรมการสโมสร และ คณะกรรมการชมรมคณะวิชา มีวาระการทํางาน ๑ ปีการศึกษา เริ่มตนตั้งแต
เปิดภาคการศึกษา ไปจนสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามประกาศวาดวยปฎิทินการศึกษาประจําปีการศึกษานั้น    
 

 ขอ ๓๙   คณะกรรมการสโมสร และ คณะกรรมการ ชมรมคณะวิชา  พนจากตําแหนงเมื่อ 
             ๓๙.๑ ออกตามวาระ 
  ๓๙.๒ ตาย 
  ๓๙.๓ ลาออกโดยยื่นใบลาออกตออาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร  โดยผานนายกสโมสร และอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะวิชา/หลักสูตรหรือช้ันป ี
  ๓๙.๔ ขาดคณุสมบัตติามขอ  ๓๓ แหงระเบียบนี ้
  ๓๙.๕ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดในคณะกรรมการสโมสร  และ คณะกรรมการนักศึกษาชมรม 
คณะ ไมปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอช่ือกรรมการสโมสรเป็นรายบุคคลใหทาง  มหาวิทยาลัย
พิจารณาถอดถอนกรรมการผูนั้นออกจากตําแหนง  โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิก
คณะกรรมการ  
  ๓๙.๖ เมื่อมีเหตผุลอื่นใด ท่ีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาหรือสํานัก/งานกิจการนักศึกษา  
เห็นสมควรใหยุตหิรือสิ้นสุดการทาํหนาท่ี ดวยความเห็นชอบจากอธิการบดี  
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หมวดที่  ๑๒ 
การสรรหาคณะกรรมการ ทดแทนในต าแหน่งที่ว่างลง 

 ขอ ๔๐ ถาตําแหนงใด ในคณะกรรมการสโมสร และ ชมรมคณะ วิชาวางลง  ใหคณะกรรมการเลือกผูที่เห็นสมควร
เขารักษาการแทน โดยการจดัการประชุมคณะกรรมการรวมกันเพือ่เสนอช่ือพิจารณาความเห็นชอบลงมติรวมกัน  และเสนอ
ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาตามลําดับ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่เลือกมาแทนเริม่ตั้งแตวันท่ี
มหาวิทยาลยัประกาศแตงตั้งและสิ้นสุดลงตามวาระของกรรมการในปีการศึกษานั้น 
 
 

หมวดที่ ๑๓ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ขอ ๔๑  ใหรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา/ผูอํานวยการสํานักพัฒนานักศึกษา/หัวหนางานกิจการนักศึกษาหรือ
ตามที่อธิการเห็นชอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาโดยตําแหนง 
 

           ขอ ๔๒ ใหอาจารย์ หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการดูแลงานกิจกรรมนักศึกษาของแตละคณะวิชาเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาคณะกรรมนักศึกษาในระดบัคณะวิชา โดยตําแหนง 
 

 ขอ ๔๓  อํานาจและหนาที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบรหิารสโมสร คณะกรรมนักศึกษาในระดับคณะวิชา 
มีดังตอไปนี ้
             ๔๓.๑ เป็นผูแทนของมหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรม 
  ๔๓.๒  ควบคุมดูแลการเงิน  โดยจัดใหมีการตรวจสอบบัญชี  และเสนอรายงานการเงินตอมหาวิทยาลัย 
เป็นรายภาคการศึกษา 
             ๔๓.๓  ใหคําปรึกษา และแนะนําตอคณะกรรมการสโมสร ชมรม  ในกรณีทัว่ไป   และมีอํานาจสั่งระงับการ
กระทําใด ๆ เป็นการชั่วคราว เมื่อพิจารณาเห็นวาเป็นการขัดตอระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ขอบังคับของสโมสร
นักศึกษาหรืออาจเป็นการเสยีหายตอมหาวิทยาลัยแลว  รีบรายงานตออธิการบดี 
 

หมวดที่ ๑๔ 
การประชุม 

 ขอ ๔๔  การประชุมแบงออกเป็น ๒ ประเภท 
  ๔๔.๑  การประชุมสามัญ 
  ๔๔.๒  การประชุมวิสามัญ 
 

 ขอ ๔๕  การประชุมสามญั หมายถึง การประชุมใหญโดยคณะกรรมการสโมสรรวมกับสมาชิดนักศึกษาท้ังหมด 
  ๔๕.๑ นายกสโมสรเป็นประธานในท่ีประชุม 
  ๔๕.๒  การประชุมสามญัที่ ๑ ตองประชุมหลังเปดิภาคการศึกษาปกติอยางนอย  ๑๕ วัน 
 

 ขอ ๔๖  การประชุมวสิามญั  หมายถึง  การประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารวมกับ กรรมการ 
ชมรม คณะวิชา /หลักสูตร/ช้ันปี ซึง่การประชุมวสิามญันี้จะเกดิขึ้นไดตามกรณดีังตอไปนี ้
  ๔๖.๑ อธิการบดีเรียกประชุม 
  ๔๖.๒ นายกสโมสรเรียกประชุม 
  ๔๖.๓  คณะกรรมการสโมสรลงช่ือขอเปิดการประชุม โดยมีคะแนนเสียงครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหาร 
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  ๔๖.๔ ในกรณีที่นักศึกษาจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ คน ยื่นขอเสนอ และลงช่ือตอนายกสโมสรขอเปิด 
                                การประชุม 
 

 ขอ ๔๗  การลงมติในท่ีประชุม 
  ๔๗.๑ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเป็นเกณฑ ์
  ๔๗.๒ ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุมทบทวนมตเิดิมอีกครั้ง และเปดิอภิปราย  
                                เพื่อลงคะแนนเสยีง  ถาคะแนนยังเทากันอีกใหประธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ีขาด 
 

 ขอ ๔๘  การนัดการประชุมทุกครั้ง เลขานกุารคณะกรรมการจะตองแจงระเบียบ วาระการประชุม กําหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีที่แนนอน ใหคณะกรรมการ ทราบอยางนอย ๗ วัน กอนเปิดการประชุมสามญั หรือวิสามญั 
 

 ขอ ๔๙ การประชุมสามัญ หรือวิสามัญ  ตองมีสมาชิกเขารวมประชุมเกินกวาครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมทั้งหมดจึงจะ
เปิดประชุมได ในกรณีที่ไมถึงครึ่งหนึ่งขององค์ประชุม  ใหสมาชิกในที่ประชุมออกเสียงรับรององค์ประชุม โดยมีเสี ยงไมนอย
กวา  ๒ ใน ๓  ของการประชุมนั้น 
 

 ขอ ๕๐  ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งของคณะกรรมการสโมสร หรือชมรม ไมเขาประชุมติดตอกัน ๓ ครั้ง  โดยไม
แจงใหเลขานุการคณะกรรมการทราบ  ใหเลขานุการคณะกรรมการสโมสรนําเรื่องเสนอตอนายกสโมสร  เพื่อพิจารณาถอด
ถอนออกจากตําแหนง  แลวทําการเลือกตั้ง  หรือแตงตั้งบุคคลอื่นเขามารับหนาท่ีแทนตอไป 
 

 ขอ ๕๑  ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการสโมสรไมสามารถเขาประชุมได  จะตองแจงบันทึกเหตุผลให
เลขานุการคณะกรรมการสโมสร ลวงหนาอยางนอย  ๑ วัน 
 

 ขอ ๕๒  ใหคณะกรรมการชมรมนักศึกษาคณะ และชมรมทั่วไป ใหใชรูปแบบการประชุมเชนเดียวกับคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา  
 

หมวดที่  ๑๕ 
การเงิน 

 ขอ ๕๓ การเบิกจายเงินงบประมาณของกรรมการสโมสร  กรรมการชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป  
ใหเบิกจายไดตามระเบียบการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๕๔  รายไดของสโมสรนักศึกษา ชมรม คณะวิชา และชมรมทั่วไป คือ 
             ๕๔.๑ เงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
  ๕๔.๒ เงินบริจาคโดยปราศจากเงือ่นไข 
  ๕๔.๓ ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมที่ทางสโมสรจดัให 
 

 ขอ ๕๕  รายไดเกิดขึ้นจากการดาํเนินกิจกรรม ของสโมสร  ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไปจากเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลยั ใหฝุายการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผูเก็บรักษา  
 

 ขอ ๕๖  ใหมีการตรวจสอบการใชจายเงินภายในและพัสดุของสโมสร ชมรมคณะวิชาและชมรมทั่วไป  
อยางนอยปีละ ๑ ครั้ง  โดยบุคคลที่อธิการบดีแตงตั้งข้ึน 
 

 ขอ ๕๗  โครงการดําเนินงานใดที่ไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว  ใหผูรับผดิชอบโครงการดาํเนินงานสงรายงานผล
การดําเนินงาน และ รายงานการใชจายเงิน  ใหมหาวิทยาลัยทราบภายใน  ๑๕ วัน หลังจากเสรจ็สิ้นกจิกรรมนั้นแลว 
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หมวดที่  ๑๖ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสโมสร 

 

 ขอ ๕๘ สโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป อยูในความดูแลรับผิดชอบของอธิการบดีหรือผูแทนที่ไดรับการ
แตงตั้ง  

 ขอ ๕๙ การดําเนินงานของสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา หรืออยางอ่ืนตามที่อธิการบดีเห็นสมควร  
 

 ขอ  ๖๐ คณะกรรมการฝุายพัฒนานักศึกษา   มีอํานาจเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารย์ประจําเป็นที่ปรึกษา
ของหนวยงานตาง ๆ ในสโมสร คณะกรรมการนักศึกษาคณะ ตามความเหมาะสม  เพื่อใหคําแนะนําและดูแลการดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมิใหเป็นการขัดตอระเบียบ  ประกาศ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยตลอดจนปูองกันมิให
มีการกระทําใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๖๑  คณะอนุกรรมการแตละฝุายของสโมสรนักศึกษา  มีอาจารย์ประจําเป็นท่ีปรึกษาอยางนอย ๑ คน  
 

 ขอ ๖๒  มหาวิทยาลัยมีอํานาจท่ีจะสั่งงดกิจกรรมใด ๆ ท่ีเห็นวาไมเหมาะสม 
 

หมวดที่ ๑๗ 
การแก้ไขเพิ่มเติม 

 ขอ ๖๓   การแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือยกเลิกระเบยีบนี้  อาจกระทําไดโดยคณะกรรมการฝุายพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และใหเสนอเป็นรางระเบียบฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกระเบียบนี้ตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 ขอ ๖๗  ใหคณะกรรมการสโมสร คณะกรรมการนักศึกษาในระดับคณะวิชา และคณะกรรมการชมรมนักศึกษาที่
ไดรับการเลือกตั้ง และไดรับแตงตั้งอยูแลว  ในวันกอนใชขอบังคับนี้  คงเป็นกรรมการสโมสรและกรรมการชมรมตอไปจนกวา
จะถึงวาระการสรรหาตามระเบียบนี ้

 ขอ ๖๘  ใหอธิการบดีเป็นผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อให
การปฏิบัตเิป็นไปโดยเรียบรอย  บรรลเุจตนารมณ์ของระเบยีบนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒  ตลุาคม  ๒๕๕๘  
 
 
 
            (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 
              นายกสภามหาวิทยาลยั 
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   ประกาศมหาวทิยาลยัเนช่ัน 
   เร่ือง  แนวปฏิบัตว่ิาด้วยการสอบ 

   ************* 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินการสอบของนกัศึกษา   เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   และมีประสิทธิภาพ    อาศยัอ านาจตามความใน
มาตรา 43 (1) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  จึงเห็นสมควร
ก าหนดแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบ  ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาตอ้งแต่งกายใหถ้กูตอ้งตามระเบียบมหาวิทยาลยัเนชัน่ วา่ดว้ยเคร่ืองแต่งกายนกัศึกษา 
2. นกัศึกษาตอ้งน าบตัรประจ าตวันกัศึกษาไปแสดงทุกคร้ัง กรณีไม่มีบตัรประจ าตวันกัศึกษา นกัศึกษาสามารถใช้

บตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหแ้ทนได ้นกัศึกษาท่ีไม่มีบตัรประจ าตวันกัศึกษา หรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกให ้   
กรรมการคุมสอบไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ 

3. นกัศึกษาท่ีไปถึงหอ้งสอบหลงัจากเร่ิมด าเนินการสอบไปแลว้เกิน 30 นาที จะไม่มีสิทธิเขา้หอ้งสอบ  และไม่
อนุญาตใหน้กัศึกษาออกจากหอ้งสอบก่อนเวลา  30  นาที นบัตั้งแต่ก าหนดเวลาเร่ิมการสอบ 

4. นกัศึกษาตอ้งนัง่สอบตามเลขท่ีนัง่ท่ีกรรมการคุมสอบจดัไวใ้ห ้
5. นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบอยา่งเคร่งครัดและลงลายมือช่ือเขา้สอบ และรับทราบแนว

ปฏิบติัวา่ดว้ยการสอบ 
6. นกัศึกษาจะตอ้ง ไม่น าต ารา หนงัสือ บนัทึกขอ้ความ อุปกรณ์ช่วยคิดค านวณหรือวสัดุอุปกรณ์ใด ๆ เขา้ไปในหอ้ง

สอบ เวน้แต่กรรมการคุมสอบอนุญาตตามท่ีอาจารยป์ระจ าวิชาก าหนดในขอ้สอบ  กรณีท่ีนกัศึกษาน า
โทรศพัทมื์อถือ หรือเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารมาดว้ย  จะตอ้งปิดเคร่ืองและวางไวใ้นท่ีท่ีกรรมการคุมสอบก าหนด   
นกัศึกษาท่ีฝ่าฝืนถือวา่ส่อทุจริตในการสอบ 

7. กรณีท่ีนกัศึกษาน าต ารา หนงัสือ บนัทึกขอ้ความ อปุกรณ์ช่วยคิดค านวณ วสัดุอุปกรณ์ใด ๆ โทรศพัทมื์อถือ  หรือ
เคร่ืองมือติดต่อส่ือสารเขา้ไปในหอ้งสอบและใชใ้นการสอบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ถือวา่ทุจริตในการสอบ 

8. ในระหวา่งการสอบ หา้มนกัศึกษาพดูหรือส่งสัญญาณกบัผูอ่ื้น  ดูหรือคดัลอกค าตอบจากผูอ่ื้น หรือยอมใหผู้อ่ื้นดู  
หรือคดัลอกค าตอบของตน หากมีขอ้สงสยัใด ๆ เก่ียวกบัขอ้สอบใหส้อบถามจากกรรมการคุมสอบ  นกัศึกษาท่ีฝ่า
ฝืนถือวา่ทุจริตในการสอบ 

9. นกัศึกษาท่ีกระท าการอนัส่อทุจริตในการสอบ 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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